توصيات
من أجل مهام ،ووظائف الهيكل التنظيمي لهيئة سالمة األغذية ونظام التنبيه الرسيع لألغذية واألعالف
التابعني لالتحاد األفريقي

جدول املحتويات
موجز تنفيذي

6

مقدمة

8

تحديات مراقبة األغذية يف أفريقيا
1السياسات العامة الوطنية لسالمة األغذية
الترشيعات الغذائية
تطوير املعايري الوطنية الغذائية
تقييم املخاطر عىل أساس علمي لقضايا سالمة األغذية
آليات الفحص/املخططات
خدمات التجارب املختربية
قدرة الصناعة الغذائية عىل إمدادات غذاء آمنة
شبكة املعلومات املتعلقة بقضايا سالمة األغذية
التدريب/التعليم يف مجال سالمة األغذية
خلق الوعي لدى املستهلك
املراقبة الوبائية لألمراض التي تنقلها األغذية
حرية حركة األغذية واألعالف

9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11

الجهود اإلقليمية الفرعية والقارية للتصدي لتحديات األمن الغذايئ
( )CAADPالربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
التعاون ودعم التنمية اإلقليمية يف أطر اتفاق تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية
( )PACAالرشاكة من أجل مكافحة سم الفطريات (األفالتوكسني) يف أفريقيا
( )PANSPSOمشاركة الدول األفريقية يف املنظامت املعنية بوضع معايري تدابري الصحة وتدابري الصحة النباتية
( )BTSFأفضل تدريب لضامن غذاء أكرث أماناً

11
11
11
11
11
12

آلية االتحاد األفريقي لتنسيق سالمة األغذية ونظام التنبيه الرسيع
مربرات من أجل النهج اإلقليمي األفريقي
النهج الشامل لالتحاد األفريقي إلدارة سالمة األغذية
الهدف الشامل املقرتح لالتحاد األفريقى من آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
مهام محددة آللية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
الوظائف املقرتحة داخل آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية

12
12
12
13
14
14

خيارات للهيكل التنظيمي

18

الخطوات التالية

18

املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي

3

االختصارات
املستويات املناسبة من الحامية للمستهلكني األفارقة
ALOP
			 آلية التنبيه الرسيع عىل نطاق أفريقيا لألغذية واألعالف
ARFFAM
						االتحاد األفريقي
AU
					 مفوضية االتحاد األفريقي
AUC
			 آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
AU-FSMCM
		 مجلس الصحة النباتية للبلدان األفريقية التابع لالتحاد األفريقى
AU-FSMCM
املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
AU-IBAR
					 أفضل تدريب لسالمة األغذية
BTSF
				 الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
CAADP
												 لجنة الدستور الغذايئ
C
A
C
					 إدارة االقتصاد الريفي والزراعة
DREA
						االتحاد األورويب
EU
				منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
FAO
				 شبكة الهيئات الدولية لسالمة األغذية
INFOSAN
					االتفاقية الدولية لحامية النباتات
IPPC
					املنظمة الدولية للتوحيد القيايس
ISO
						 الدول األعضاء
MS
				الرشاكة الجديدة من أجل التنمية يف أفريقيا
NEPAD
					 املنظمة العاملية لصحة الحيوان
OIE
				 الرشاكة من أجل مكافحة سم الطفيليات
PACA
			 مشاركة عموم أفريقيا يف املنظامت العاملية لوضع املعايري
PANSPSO
			 النظام األفريقي لإلنذار الرسيع لألغذية واألعالف
RASFF
					 الجامعة االقتصادية اإلقليمية
REC
				 املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم
SMEs
					 التدابري الصحية والصحة النباتية
SPS
						 األمم املتحدة
UN
				منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
UNIDO
						 منظمة الصحة العاملية
WHO
						 منظمة التجارة العاملية
WTO

4

املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي

املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي

5

موجز تنفيذي
ال ي ـزال انعــدام األمــن الغــذايئ يف البلــدان األفريقيــة يهــدد حيــاة املاليــن مــن النــاس .حيــث تفــرض األم ـراض التــي تنقلهــا األغذيــة عبئ ـاً إضافي ـاً عــى نظــم الرعايــة
الصحيــة ،وتحــد مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن تنفيــذ اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة بشــأن تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة يطــرح
تحديــات كــرى عــى البلــدان األفريقيــة ،يف ضــان الوفــاء بــروط ســامة األغذيــة عــى امتــداد سلســلة التوريــدات الوطنيــة لــكل مــن األســواق املحليــة وأســواق التصديــر.
إن عــدم االمتثــال لتدابــر ســامة األغذيــة تقــوض مــن فــرص التبــادل التجــاري عــى املســتويات املحليــة واإلقليميــة وأيضـاً الدوليــة يف املنتجــات الغذائيــة ،وذلــك بتقليــل
فــرص الوصــول إىل األســواق ،والحــد مــن ثقــة املشــري واملســتثمر وخفــض األســعار .
إن ضــان تحســن رشوط ســامة األغذيــة يف البلــدان األفريقيــة يعــرض الهيــاكل الرئيســية لتحديــات ،مبــا يف ذلــك التغلــب عــى تحديــات خدمــات البنيــة التحتيــة
والخدمــات الســيئة املقدمــة (مثــل الحصــول عــى امليــاه النظيفــة) وعــدم كفايــة املعرفــة واملهــارات للعاملــن يف قطــاع األغذيــة ،وكذلــك النقــص الخطــر يف البيانــات.
وتــزداد جوانــب القصــور هــذه تفاقـاً مــع مــرور الوقــت ،وضعــف وتفــكك النظــم التنظيميــة ،وكثـرا ً مــا تكــون موروثــة مــن عهــود ســابقة .وقــد تــم اإلعـراف بــكل هــذه
التحديــات يف مؤمتــر قمــة لشــبونة لرؤســاء الــدول والحكومــات لالتحــاد األفريقــي واالتحــاد األورويب املعقــود يف  9كانــون األول/ديســمرب  ،2007والــذي وضــع األولويــة
لتحســن القــدرة التنافســية وتنويــع الزراعــة والصناعــات األفريقيــة وال ســيام تعزيــز القــدرات األفريقيــة يف مجــال اللوائــح واملعايــر ،ومراقبــة الجــودة .فقــد أعــرب رؤســاء
الــدول والحكومــات األفريقيــة عــى تصميمهــم بــأن تقــوم مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بإنشــاء هيئــة ســامة األغذيــة داخــل هيكلهــا التنظيمــي ،ونظــام تنبيــه رسيــع
الســتكامل الهيــكل األفريقــي القائــم بشــأن صحــة الحيــوان والصحــة النباتيــة  (RASFF)،لألغذيــة واألعــاف.
مــن خــال املكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع ) (AUCوللقيــام بإعــداد إطــار عمــل لتنفيــذ هــذا القـرار ،قامــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي
بتنظيــم حلقتــي عمــل قاريتــن لخـراء ســامة األغذيــة .وقــد شــارك يف حلقــة العمــل مشــاركون مــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،والــدول ) (AU-IBARلالتحــاد األفريقــي
االعضــاء يف االتحــاد االفريقــي ،والجامعــات االقتصاديــة االقليميــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة (منظمــة االمــم املتحــدة لالغذيــة والزراعــة ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة
األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو)) واالتحــاد األورويب .وقــد عقــدت حلقتــي العمــل يف كل مــن كيغــايل ،روانــدا ،يومــي  29و 30ترشيــن األول/أكتوبــر ،2012
ويف أديــس أبابــا ،إثيوبيــا يف الفــرة مــن  5إىل  7ترشيــن الثاين/نوفمــر  .2013حيــث أصدرتــا تحليـاً مفصـاً عــن التحديــات التــي تواجــه ســامة األغذيــة ،وتحديــد النهــج
 (AU-FSMCM)،اإلقليمــي ذات القيمــة املضافــة ،كــا قدمتــا توصيــات بشــأن املهــام والهيــكل التنظيمــي ووظائــف آليــة االتحــاد االفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة
عــى نطــاق أفريقيــا ،والتــي تفــي إىل إنشــاء وظيفــة هيئــة ســامة األغذيــة األفريقيــة ىف وقــت ) (ARFFAMوإنشــاء آليــة أفريقيــة للتنبيــه الرسيــع لألغذيــة واألعــاف
الحق .
يف حــن أن عــددا ً مــن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء قــد بــدأت يف تنفيــذ الربامــج اإلقليميــة والوطنيــة لبنــاء القــدرات املتعلقــة بســام األغذيــة،
وتعميــق إرشاك االتحــاد األفريقــى الــذي مــن املمكــن أن يــؤدي إىل فوائــد إيجابيــة وذلــك بتوفــر القيــادة وتنســيق التوجيــه ،وزيــادة الدعــم والتوجيــه نحــو مواءمــة
وتعزيــز نظــم إدارة ســامة األغذيــة عــر الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء .وتعزيــز القــدرة عــى تنفيــذ تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة لتلبيــة
وال ســيام ركيزتــه الثانيــة املتعلقــة بالوفــاء مبتطلبــات الوصــول إىل(  CAADPاملعايــر الدوليــة املتســقة مــع اس ـراتيجية الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا
األســواق) .وقــد قامــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بالفعــل بأنشــاء هيــاكل عــى نطــاق افريقيــا لتنســيق تدابــر صحــة الحيــوان والصحــة النباتيــة ،وذلــك يف شــكل املكتــب
 AUومجلــس الصحــة النباتيــة للبلــدان األفريقيــة التابــع لالتحــاد األفريقــى  AU-IBARاألفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــيومــع ذلــك ،وحتــى اآلن ،مل يتــم وضــع أي هيــكل تنظيمــي مناظــر فيــا يتعلــق بإنشــاء وظائــف مامثلــة لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة . IAPC.
عــى األقــل يف نســختها األوليــة ،ينبغــي أن يكــون التنســيق ،واالتصــال ،والخدمــات  AU-FSMCM،إن واليــة آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة
االستشــارية وبنــاء القــدرات متــاح للــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي ،ومشــغيل قطــاع األغذيــة لتلبيــة التزاماتهــا عــى نحــو أكــر فعاليــة إلدارة ســامة األغذيــة لديهــا.
وينبغــي ألداء هــذه الواليــة األعـراف بالــدور الحيــوي للجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة يف دعــم وتعزيــز تنســيق التنفيــذ الفعــال لدولهــا االعضــاء إلدارة ســامة األغذيــة.
فاملجــاالت التــي يعتــر فيهــا دور الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بالغــة األهميــة مبــا يف ذلــك ضــان التســاوق اإلقليمــي ودون اإلقليمــي يف تعزيــز قــدرات مراقبــة
الحــدود ،وتيســر فــرص وصــول القطــاع الخــاص إىل الصكــوك املاليــة مــن أجــل الحصــول عــى االســتثامر يف تحســن رشوط ســامة األغذيــة يف رشكاتهــم (ال ســيام املشــاريع
الصغــرة واملتوســطة الحجــم) .والعمــل عــى تعزيــز املشــاركة مــع القطــاع الخــاص بشــأن املســائل املتعلقــة بســامة األغذيــة (مــن خــال هيئــات القمــة اإلقليميــة مــن
املنتجــن ،واملصنعــن ،واملصدريــن) عــن طريــق الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،والتــي ســيكون مــن الــروري تحســن ســامة املــواد الغذائيــة ،التــي ينبغــي تحقيقهــا
عــى مســتوى الــركات.
االهداف العامة من آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية/هيئة سالمة األغذية ستكون عىل النحو التايل :
•
•
•
•
•
•
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حاميــة الصحــة العامــة وذلــك مــن خــال الحــد مــن مخاطــر اإلصابــة بأمـراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة ،مــع األخــذ يف الحســبان القضايــا ذات
الصلــة بصحــة الحيــوان والنبــات ،والبيئــة؛
حامية املستهلكني من األغذية غري الصحية ،والضارة ،وغري معروفة املصدر أو املغشوشة؛
زيادة فرص الوصول إىل األسواق والقدرة التنافسية يف تجارة املواد الغذائية ،مبا يف ذلك رفع مستويات االنتاج؛
تعزيز وتيسري التجارة البينية األفريقية يف املواد الغذائية والتبادل التجاري فيام بني الدول االعضاء؛
املساهمة يف التنمية االقتصادية عن طريق الحفاظ عىل ثقة املستهلك يف النظام الغذايئ؛
.توفري األسس السليمة العلمية والتنظيمية للتجارة يف املواد الغذائية

املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي

املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
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وســتعمل آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق ادارة ســامة األغذية/هيئــة ســامة األغذيــة عــى منــارصة ودعــم اعتــاد الــدول االعضــاء السياســة العامــة املتســاوقة واملتوافقــة
مــع االطــار القانــوين مــن أجــل ســامة األغذيــة؛ توفــر الدعــم التقنــي واملــادي واللوجســتي للــدول األعضــاء للتنفيــذ الفعــال ،والكفــوء ،لنظــم مراقبــة صحيحــة وموثوقــة
لســامة األغذيــة (مبــا يف ذلــك التنســيق مــع الــركاء يف التنميــة)؛ ضــان توفــر قاعــدة علميــة مناســبة للتوصــل التخــاذ ق ـرارات مســتنرية مــن جانــب مديــري األمــن
الغــذاىئ؛ توفــر الدعــم التقنــي إىل املختـرات التــي تقــدم خدمــات رســمية ملراقبــة ســامة األغذيــة؛ تبــادل املعلومــات الرسيــع عــن املخاطــر املتعلقــة بالغــذاء واألعــاف
لضــان اتخــاذ إجـراءات آنيــة متســاوقة مــن قبــل جميــع أعضــاء الشــبكة بهــدف حاميــة صحــة املســتهلك مــن املخاطــر الوشــيكة عــى الصحــة العامــة (آليــة تنبيــه رسيعــة،
ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعة/منظمــة  INFOSANالبنــاء عــى العضويــات القامئــة للعديــد مــن الــدول االعضــاء يف شــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة
الصحــة العامليــة)؛ تنســيق عمليــة تطويــر املهــارات املهنيــة املطلوبــة ،واملعــارف والخـرات يف الرقابــة الرســمية؛ تعزيــز تنســيق ودعــم التدابــر الراميــة إىل بنــاء القــدرات
األفريقيــة لســامة األغذيــة ملصنعــي املــواد الغذائيــة؛ وتعزيــز وتنســيق البحــوث بشــأن تقييــم مخاطــر ســامة األغذيــة التــي تؤثــر عــى املنتجــن واملســتهلكني األفارقــة؛
تعزيــز الوعــي ،واملعرفــة وثقــة املســتهلكني األفارقــة بشــأن املســائل املتعلقــة بســامة االغذيــة؛ ولضــان توفــر الدعــم التقنــي واملــايل الــكايف ملصنعــي املــواد الغذائيــة
لالســتثامر يف تحســن ســامة األغذيــة عــى طــول السلســلة الغذائيــة .
وميكــن تطويــر الهيــكل التنظيمــي الداخــي عــى أســاس الخيــارات املقرتحــة مــن حلقتــي العمــل .ومــع ذلــك ،ولضــان ســامة املشــورة العلميــة املقدمــة ،والحــد مــن
احتــال تضــارب املصالــح ،ينبغــي أن تكــون املشــورة العلميــة مســتقلة ومنفصلــة عــن الوظائــف األخــرى (مــا يعنــي أن تعيــن املستشــارين العلميــن ومحتــوى املشــورة
).العلميــة يجــب أن تكــون مســتقلة عــن موافقــة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي .
وعقــب املوافقــة املبدئيــة للمهمــة ،أوصــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي التخــاذ قـرار بشــأن موقــع هيــكل ووظائــف آليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة،
وحالــة والشــكل التنظيمــي ،متوافق ـاً مــع القانــون التأســييس لالتحــاد األفريقــي .وســيحتاج هــذا الق ـرار إىل املتابعــة يف مرحلــة مبكــرة بتفاصيــل محــددة زمني ـاً للتنفيــذ
وخطــة املــوارد (تعكــس تطويــر الوظائــف عــى أســاس األولويــات التقنيــة واالقتصاديــة) لتطويــر املنظمــة (تتضمــن متطلبــات إلنشــاء أســاس قانــوين مالئــم ،وامليزانيــة
ومــاك املوظفــن ،واملــوارد املاديــة) .وينبغــي أن تقــود عمليــة تطويــر آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة مجموعــة عمــل تضــم معظــم رشكاء التنميــة
ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،والــركاء يف التنميــة مــن وكاالت األمــم املتحــدة.
مقدمة
يهــدد انعــدام األمــن الغــذايئ يف أفريقيــا حيــاة املاليــن مــن الفئــات الضعيفــة مــن األشــخاص ،خاصــة أولئــك املعرضــن لإلصابــة باملالريــا وفــروس نقــص املناعــة البرشيــة/
متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) .يف حــن أن تدابــر السياســة العامــة كانــت بحــق معنيــة أساسـاً باالكتفــاء الغــذايئ ،إال أنــه ينبغــي أيضـاً إيــاء االهتــام بســامة
وجــودة التغذيــة واألغذيــة .وعــى الرغــم مــن أن عــبء األمـراض التــي تنقلهــا األغذيــة ،فــإن صعوبــة تقديرهــا بســبب عــدم كفايــة البيانــات ،والتفــي الخطــر لألمـراض
التــي تنقلهــا األغذيــة ،حيــث تــم إج ـراء عمليــة توثيــق لهــا يف القــارة األفريقيــة يف املــايض القريــب .وتفــرض األم ـراض التــي تنقلهــا األغذيــة عبئ ـاً عــى نظــم الرعايــة
الصحيــة ،وتقلــل مــن فــرص اإلنتاجيــة االقتصاديــة .وتســبب األمـراض التــي تنقلهــا األغذيــة فقــدان الدخــل وبالتــايل تــؤدي إىل اســتدامة دائــرة الفقــر .إن عــدم االمتثــال
لتدابــر الســامة الغذائيــة أيضـاً تقــوض التجــارة املحليــة ،واإلقليميــة والدوليــة يف املنتجــات الغذائيــة ،وذلــك بخفــض فــرص الوصــول إىل األســواق ،وتقليــل ثقــة املشــري
واملســتثمر وخفــض األســعار.
يصــون اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة بشــأن تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة مصالــح البلــدان املســتوردة لحاميــة مواطنيهــا مــن مخاطــر ســامة األغذيــة،
ونظــم اإلنتــاج الزراعــي مــن مخاطــر الصحــة النباتيــة والحيوانيــة وذلــك مــن خــال تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة اســتنادا ً إىل مبــادئ علميــة قامئــة عــى
أســاس تقييــم املخاطــر .ويطــرح تنفيــذ اتفــاق تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة تحديــات كبــرة عــى البلــدان األفريقيــة لضــان تطبيقهــا ملبــادئ االتفــاق عــى
نحــو غــر متييــزي لضوابــط االســترياد الوطنيــة ويف جميــع أنحــاء سلســلة االســترياد لضــان حاميــة متســاوية يف التعامــل مــع العمــاء يف األســواق املحليــة وأســواق التصديــر
عــى الســواء .
إن ضــان تحســن رشوط ســامة األغذيــة يف البلــدان األفريقيــة يطــرح تحديــات معينــة ،تشــمل تحديــات تخلــف البنيــة التحتيــة والخدمــات (مثــل الحصــول عــى امليــاه
النظيفــة) وعــدم كفايــة املعرفــة واملهــارات للعاملــن يف قطــاع األغذيــة ،والنقــص الكبــر يف البيانــات ذات الصلــة .إن جوانــب القصــور هــذه ،التــي عفــا عليهــا الزمــن ،تــزداد
تفاق ـاً بفعــل ضعــف وتفــكك النظــم التنظيميــة ،وغالب ـاً مــا تكــون موروثــة مــن حقبــة ســابقة ،والتــي مل تكــن قــادرة عــى االســتجابة إىل رضورة وضــع ضوابــط فعالــة
عــى نطــاق واســع ،واســتمرار مجموعــة مختلفــة مــن مخاطــر ســامة األغذيــة املتواجــدة يف الســوق العامليــة .وغالبـاً مــا تشــمل أوجــه القصــور ضعــف مراقبــة األمـراض
املنتقلــة عــن طريــق األغذيــة ونظــم اإلبــاغ؛ املعايــر واألنظمــة الغذائيــة التــي عفــا عليهــا الزمــن؛ ضعــف الهيــاكل التنظيميــة وتعــارض والياتهــا ،وضعــف إنفــاذ القانــون؛
.عــدم كفايــة القــدرات التقنيــة إلدارة ســامة األغذيــة ،وضعــف الحوكمــة وعــدم وجــود قـرارات قامئــة عــى أســاس علمــي إلدارة ســامة األغذيــة.
ويعيــق ضعــف االمتثــال للمعايــر الدوليــة لســامة األغذيــة والجــودة ،جهــود القــارة مــن زيــادة التجــارة الزراعيــة البينيــة اإلقليميــة والدوليــة .إن ضعــف الرتابــط بــن
الصحــة العامــة املحليــة ،والزراعــة ،والسياســات العامــة التجاريــة يعنــي أن الفوائــد اإلمنائيــة لفــرص التجاريــة املتاحــة للمنتجــن األفارقــة ال ميكــن أن تكــون األمثــل .وقــد
تــم اإلقـرار الكامــل بجــل هــذه التحديــات مــن قبــل الــدول االعضــاء ىف االتحــاد االفريقــى .حيــث تــم التصــدي لهــا ،يف مؤمتــر قمــة لشــبونة لرؤســاء الــدول والحكومــات
لالتحــاد األفريقــي واالتحــاد األورويب املعقــود يف  9كانــون األول/ديســمرب  ،2007فقــد تــم إنشــاء رشاكــة للتجــارة والتكامــل اإلقليمــي والبنيــة التحتيــة ،مــع إعطــاء األولويــة
لتحســن القــدرة التنافســية وتنــوع الزراعــة والصناعــات األفريقيــة وال ســيام تعزيــز القــدرات األفريقيــة يف مجــاالت القواعــد واملعايــر ،ومراقبــة الجــودة .
يف أفريقيــا‘‘ ) (BTSFوقــد شــمل جــزء مــن أنشــطة الرشاكــة بــن أفريقيــا واالتحــاد األورويب التنفيــذ املشــرك لربنامــج ’’أفضــل التدريــب مــن أجــل ســامة األغذيــة
( ،)2010-2009الــذي يــؤدي إىل إعــداد إطــار مرجعــي ،ومبــادئ توجيهيــة مــن أجــل مواءمــة إدارة الصحــة الغذائيــة يف أفريقيــا .وقــد اعتمــد مؤمتــر قمــة رؤســاء الــدول
والحكومــات األفريقيــة يف كانــون الثاين/ينايــر  2011ق ـرارا ً باملوافقــة عــى اإلطــار املرجعــي ،واملبــادئ التوجيهيــة ،وطلــب إىل مفوضيــة االتحــاد األفريقــي القيــام بإنشــاء
) (RASFFهيئــة ســامة األغديــة داخــل هيكلهــا التنظيمــي ونظــام تنبيــه رسيــع للغــذاء واألعــاف.
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مــن خــال املكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد ) (AUCوإلعــداد إطــار لتنفيــذ هــذا املقــرر ،قامــت مفوضيــة االتحــاد االفريقــى
بتنظيــم حلقتــي عمــل قاريتــن لخـراء يف مجــال ســامة األغذيــة ،لتحديــد وأعــداد املهــام ،والوظائــف والهيــاكل ،وإعــداد خارطــة الطريــق مــن أجــل ) (AU-IBARاألفريقــي
إنشــائها .وكان املشــاركون يف حلقــة العمــل مــن خ ـراء ســامة األغذيــة مــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،والــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي ،والجامعــات االقتصاديــة
اإلقليميــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة (منظمــة االغذيــة والزراعــة ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ،ومنظمــة االمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو)) واالتحــاد األوروىب.
وكانــت الحلقــة األوىل قــد عقــدت يف كيغــايل ،روانــدا ،يومــي  29و 30ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2012حيــث أقــرت بالحاجــة إىل آليــة لتنســيق وإدارة ســامة األغذيــة عــى
مســتوى األقاليــم األفريقيــة ،وأوصــت بــأن هــذا يجــب أن يشــمل إنشــاء نظــام إنــذار لجميــع الــدول االعضــاء يف االتحــاد االفريقــي مــن أيــة شــواغل تتعلــق بضــان ســامة
األغذيــة .كــا ناقشــت املبــادئ التــي ينبغــي تطبيقهــا ،وحــددت اآلليــات واإلجـراءات لتطويرهــا .وعقــدت حلقــة العمــل القاريــة الثانيــة يف أديــس أبابــا ،إثيوبيــا ،يف الفــرة
مــن  5إىل  7ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2013حيــث قامــت بإجـراء تحليــات أكــر تفصيــا ً للتحديــات الخاصــة بســامة األغذيــة .وقــد نظــرت يف مجــاالت محــددة ،عــن كيفيــة
اتبــاع نهــج إقليمــي ميكــن أن يحقــق قيمــة مضافــة ،مــن توفــر القيــادة ،وخلــق التــآزر ،وتجنــب االزدواجيــة وكفالــة اتبــاع نهــج منســق ومتســق لتعزيــز نظــم إدارة ســامة
.األغذيــة عــر الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول االعضــاء.
وإدمــاج اآلليــة األفريقيــة  (AU-FSMCM)،ومــن ثــم ،فــإن هــذا االقـراح يــرز توصيــات املشــاركني مــن أجــل إنشــاء آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة
كــا تــرز أيضـاً املهــام املــوىص بهــا ،والهيــكل التنظيمــي ووظائــف آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة  (ARFFAM).للتنبيــه الرسيــع لألغذيــة واألعــاف
).(AU-FSMCM
تحديات مراقبة األغذية يف أفريقيا
غالب ـاً مــا تطغــى كث ـرا ً أهميــة ســامة األغذيــة يف أفريقيــا عــن أحــداث انعــدام األمــن الغــذايئ ،وعــدم االســتقرار الســيايس ،وتفــي األم ـراض املعديــة ،التــي متيــل إىل
الســيطرة عــى الرتكيــز الحكومــي .ففــي عــام  ،1996أقــر مؤمتــر القمــة العاملــي خطــة عمــل األغذيــة ،عــن أهميــة ســامة األغذيــة ،وعــن أن األمـراض التــي تنقلهــا األغذيــة
التــي تســهم يف انخفــاض إنتاجيــة العــال ،والعجــز ،وارتفــاع معــدالت الوفيــات ،مــا يــؤدي إىل انخفــاض الدخــل ،والتــي ميكــن الوقايــة منهــا ،وفــرض أعبــاء للوقايــة منهــا
عــى الرعايــة الصحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ترمــي املامرســات إىل تحســن ســامة األغذيــة ،كــا متيــل إىل تقليــل خســائر األغذيــة وزيــادة توافــر الغــذاء .وباالضافــة إىل
ذلــك ،فــإن البلــدان التــي لديهــا القــدرة عــى ضــان ســامة األغذيــة ميكنهــا االســتفادة مــن الفــرص اإليجابيــة للتجــارة الدوليــة ،مــا يــؤدي إىل زيــادة مســتويات الدخــل
القومــى .ومــع ذلــك ،وحتــى اآلن ،مل تكــن حكومــات البلــدان األفريقيــة قــادرة عــى تطويــر نظــم مراقبــة فعالــة ،والتــي هــي بشــكل عــام ضعيفــة ومجــزأة وغــر منســقة.
ومــن ثــم فهــي غــر قــادرة عــى توفــر حاميــة كافيــة لصحــة املســتهلكني ،ومــن تعزيــز القــدرة التنافســية لتصديــر األغذيــة ،وتقديــم فرصــة كبــرة التكلفــة إىل القــارة.
بعــض مــن هــذه التحديــات التــى ســتواجهها مبينــة أدنــاه .
1-3
السياسات العامة الوطنية لسالمة األغذية
وبصفــة عامــة ،ويف معظــم البلــدان األفريقيــة ،مل تعالــج الشــواغل املتعلقــة بســامة األغذيــة عــى نحــو كاف يف السياســات العامــة الحكوميــة الوطنيــة .وضعــف تنســيق
أنشــطة إدارة ســامة األغذيــة مــع اســتثناءات قليلــة فقــط ،غــر فعالــة .وإىل حــد كبــر ،هنــاك متاســك ضئيــل بــن التجــارة الوطنيــة والسياســات العامــة للصحــة العامــة،
الن معظــم البلــدان األفريقيــة مل تقــدر التأثـرات الرئيســية للصحــة العامــة واالقتصاديــة لســامة األغذيــة .حيــث توجــد سياســات عامــة قامئــة ،ال تعكــس عــى نحــو كامــل
املبــادئ الهامــة مثــل تحليــل املخاطــر ،والشــفافية ،والحاجــة إىل تطبيــق ضوابــط لــروط االنتــاج عــى طــول سلســلة اإلمــدادات .وهنــاك نقــص عــام للتعــاون الســليم
بــن جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،مبــا فيهــا املنظــات الحكوميــة ،واملنتجــن ،والصناعــات الغذائيــة ،واملؤسســات البحثيــة ذات الصلــة واملســتهلكني يف جميــع مراحــل
عمليــة صنــع السياســات.
الترشيعات الغذائية
يف معظــم البلــدان األفريقيــة ،تعــد إدارة ســامة األغذيــة هــو شــأن متعــدد القطاعــات ،وغالبـاً مــا يشــرك فيهــا وزارات الصحــة ،والزراعــة (والــروة الحيوانيــة) ،والتجــارة/
الصناعــة ،ومصائــد األســاك يف بعــض األحيــان ،والســياحة ،والحكومــات املحليــة .هــذا اإلطــار املؤســي إرثـاً مــن العهــود الســابقة ،وتتميــز يف كثــر مــن األحيــان مــن قبــل
منظــات متعــددة ،مــع مهــام متداخلــة أو متضاربــة مــا يــؤدي إىل عــدم تنفيــذ للوائــح ،وســوء توزيــع للمــوارد .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن معظــم الترشيعــات الغذائيــة
القامئــة قدميــة وغــر كافيــة ،ومجــزأة ،وال تعكــس املبــادئ الحديثــة يف تحليــل املخاطــر ،والتتبــع ،والشــفافية ،والحوكمــة ،فضـاً عــن أن الجوانــب التقنيــة قــد عفــا عليهــا
الزمــن .إال أن املحــاوالت املتفرقــة لالســتعراض مل تحــل تحديــات ســامة األغذيــة الســائدة .ويعــوق التكامــل التجــاري االفتقــار إىل االتســاق مــع اتفــاق تطبيــق التدابــر
الصحيــة والصحــة النباتيــة ،ونظــم غــر متوافقــة مــع متطلبــات األســواق الرئيســية ،لذلــك فــإن البلــدان األفريقيــة معرضــة لخطــر الحرمــان مــن الوصــول إىل االســواق،
ورشوط التبــادل التجــاري.
تطوير املعايري الوطنية الغذائية
تــم تطويــر االطــار الــدويل املتعلــق بســامة األغذيــة بشــكل كبــر مبوجــب اتفــاق تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة مــن خــال تعزيــز دور هيئــة الدســتور الغــذايئ.
وأجــرت عوملــة أســواق املــواد الغذائيــة الــدول عــى وضــع املعايــر الغذائيــة التــي تلبــي احتياجــات املســتخدمني فضـاً عــن التوافــق مــع معايــر لجنــة الدســتور الغــذايئ
(مــا مل يكــن لهــا مــا يربرهــا مــن تقييــات املخاطــر) .وعــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول األفريقيــة االعضــاء ىف لجنــة الدســتور الغــذايئ ،واملوقعــة عــى
اتفــاق تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة ،وإجراءاتهــا مــن أجــل وضــع املعايــر واللوائــح التقنيــة غــر محــددة تحديــدا ً جيــدا ً ،وال تعكــس تقييــم املخاطــر العلمــي
إال أن االحتياجــات الخاصــة للقــارة ضعيفــة التمثيــل يف عمليــة وضــع املعايــر الدوليــة ،وعــى الرغــم مــن أن الوضــع أخــذا ً يف التحســن مــع برنامــج مشــاركة عمــوم أفريقيــا
يف منظــات وضــع معايــر تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة (.)Pan-SPSO
تقييم املخاطر عىل أساس علمي لقضايا سالمة األغذية
إن علميــة تقييــم املخاطــر العلمــي ،جــزء أســايس مــن عمليــة وضــع األســاس ألي قـرار إلدارة مخاطــر ســامة األغذيــة .إن بيــان املخاطــر للعديــد مــن املنتجــات الغذائيــة
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األفريقيــة هــي عمليــة فريــدة مــن نوعهــا ،ففــي العديــد مــن الحــاالت مل تكــن مدروســة بصــورة جيــدة .إن عمليــات تقييــم املخاطــر رضوريــة إلقامــة ترشيعــات ذات
الصلــة بســامة األغذيــة ،فضـاً عــن املســاعدة يف إنشــاء أولويــات الفحــص الغــذايئ والسياســات العامــة األخــرى املتعلقــة بســامة األغذيــة ،ولضــان ثقــة املســتهلك .ومــع
ذلــك ،فــإن الحاجــة إىل التوقيــت املناســب ،وتقييــم املخاطــر املســتقل ميثــل تحديـاً كبـرا ً يف معظــم البلــدان األفريقيــة مــن الناحيتــن التقنيــة واملاليــة ،ومــع عــدم وضــع
دور رســمي للعلــوم ،ومحدوديــة القــدرة عــى إعــداد املشــورة العلميــة ملديــري املخاطــر واالتصــاالت.
آليات الفحص/املخططات
يتطلــب أي نظــام فعــال إلدارة ســامة األغذيــة ،سياســة فحــص موثقــة وإجـراءات واضحــة يتــم تطبيقهــا مــن جانــب مفتشــن مؤهلــن .حيــث يعــاين مفتشــو األغذيــة يف
أفريقيــا بوجــه عــام مــن ’ ‘1ضعــف التدريــب الرســمي وانخفــاض الكفــاءة املهنيــة ’ ‘2عــدم توافــر دعــم لوجيســتي لتنفيــذ عمليــات التفتيــش (النقــل ،ومعــدات التفتيــش،
ومــا إىل ذلــك) أو ’ ‘3يلقــى عــى كاهلهــم بالعديــد مــن مهــام مراقبــة الصحــة العامــة األخــرى .ونــادرا ً مــا تقــوم أولويــات عمليــات الفحــص تأسيسـاً عــى املخاطــر ،ومــن
ثــم إهــدار املــوارد الشــحيحة ،وعــدم تســجيل نتائــج الفحــص بصــورة منتظمــة لتوفــر التغذيــة املرتــدة التخــاذ القـرارات املتعلقــة بالسياســات .إن ضعــف الروابــط لهيئــات
الفحــص عــى املســتوى املحــي (املقاطعة/البلديــة) ومــن ثــم تقويــض فعاليــة وكفــاءة املراقبــة .ويوجــد لــدى عــدد قليــل مــن بلــدان اإلقليــم نظــم فعالــة لفحــص وإصــدار
الشــهادات الوطنيــة لالســترياد/التصدير عــى حدودهــا.
خدمات التجارب املختربية
تتطلــب فعاليــة إنفــاذ الترشيعــات الغذائيــة ،وتنفيــذ نظــم مراقبــة األم ـراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة قــدرات تحليليــة جيــدة لألغذيــة وكفــوءة عــى الصعيديــن
الوطنــي ودون الوطنــي .ومــا يؤســف لــه أن مخت ـرات مراقبــة األغذيــة يف املنطقــة االفريقيــة ضعيفــة بوجــه عــام .إال أن عــددا ً قلي ـاً مــن مخت ـرات االختبــارات ميكــن
1
اعتبارهــا كاملــة األهليــة ،كونهــا معتمــدة إلجـراء اختبــارات محــددة وفقـاً للجــودة ،وتتوافــر فيهــا الــروط اإلداريــة والتقنيــة للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القيــايس ()ISO
 . )) 17025إن محدوديــة القــدرات التقنيــة بســبب عــدم كفايــة املرافــق ،ولعــدم وجــود موظفــن لديهــم املهــارات املناســبة ،وانعــدام القــدرة املاليــة مــن جانــب الحكومــة
واملشــغلني مــن القطــاع الخــاص لدفــع مثــن هــذه الخدمــات .وكنتيجــة لذلــك فــإن معظــم التجــارب التــي اضطلعــت بهــا غــر موثــوق فيهــا ،وال ميكــن أن توفــر األســاس
الســليم ،فعــى ســبيل املثــال ،رفــض املنتجــات غــر املتوافقــة املقدمــة لالســترياد .حيــث تحتــاج خدمــات املختــر إىل أن تكــون موحــدة عــى أســاس االســتدامة املاليــة،
وميكــن تقديــم جدواهــا عــر الحــدود .كــا ال توجــد هنــاك مختـرات مرجعيــة إقليميــة ،التــي ميكــن أن توفــر أســلوب متطــور ،والتحقــق ،والصالحيــة ،والتدريــب ،وخدمــات
مراقبــة جــودة املختــر مثــل اختبــار الكفــاءة وتوفــر املــواد املرجعيــة.
قدرة الصناعة الغذائية عىل إمدادات غذاء آمنة
بوجــه عــام ،تتــم عمليــات إنتــاج األغذيــة وتجهيزهــا وتســويقها ،يف معظــم البلــدان األفريقيــة ،مــن خــال أســواق غــر رســمية بدرجــة كبــرة بــن عــدد كبــر مــن صغــار
املنتجــن واملتعاملــن ،حيــث مل تتوافــر لديهــم املعرفــة والخــرة يف تطبيــق املامرســات الحديثــة والصحــة الغذائيــة .ويقتــر الرتكيــز ،يف بعــض البلــدان ،عــى ضوابــط
التصديــر (عــى ســبيل املثــال يف مجــال مصائــد االســاك) فقــد أســفر عــن مســتويني يف الصناعــات ،فــا تنفــذ املعايــر الدوليــة لســامة األغذيــة إال يف قطــاع التصديــر فقــط،
وهــو وضــع ال ميكــن الدفــاع عنــه يف نهايــة املطــاف ،كــا ال ميكــن تربيــره .فمشــغيل قطــاع األغذيــة ،وال ســيام املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجــم ( ،)SMEsالتــي تخــدم
الســوق املحليــة ،ليــس لديهــم القــدرة عــى الوصــول إىل اســتثامرات التمويــل أو الحصــول عــى عائــدات أعــى يتيــح لهــا تحقيــق أعــى معايــر ســامة األغذيــة .ال يـزال
تنفيــذ اللوائــح بصــورة صارمــة يشــكل تحديـاً هائـاً دون تأثـرات ســلبية عــى هــذه الــركات والعاملــة ذات الصلــة.
شبكة املعلومات املتعلقة بقضايا سالمة األغذية
معظــم البلــدان األفريقيــة لديهــا أنظمــة رســمية ضعيفــة (إن وجــدت) لتقديــم املعلومــات واملشــورة عــن ســامة األغذيــة للتواصــل مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن عــر
املزرعــة إىل املائــدة ،ســواء داخــل القطــر أو يف األقطــار األخــرى .ويتوافــر لــدى عــدد قليــل مــن البلــدان القــدرة ،ولكــن ال توجــد لديهــم نظــام محــدد بدقــة ،ملتابعــة
تنبيهــات مخاطــر ســامة األغذيــة (عــى ســبيل املثــال اســتخدام أدوات التتبــع واالســتدعاء ،وينتــج عــن ذلــك اســتمرار األغذيــة الخطــرة وغــر املتوافقــة يف التــداول .إال
إنــه توجــد مشــاركة محــدودة يف الشــبكات الدوليــة القامئــة (نظــام اإلنــذار الرسيــع لألغذيــة واألعــاف التابــع لالتحــاد األورويب ( ،))EU’s) RASFFوشــبكة الهيئــة الدوليــة
للســامة الغذائيــة التابعــة ملنظمــة الصحــة العاملية/منظمــة االمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ( .)WHO/FAO INFOSANومــن ثــم ،مــا زال املســتهلكون يعانــون مــن
عــدم أبالغهــم مــن املخاطــر الصحيــة التــي يواجهونهــا يف األغذيــة ،والثقــة يف الحكومــات لضــان أغذيــة مأمونــة ومنخفضــة األســعار .وتفتقــد أســواق التصديــر ،بوجــه عــام،
إىل الثقــة يف الســلطات األفريقيــة مــن الســيطرة عــى سلســلة إمــدادات الغــذاء ،وتقويــض تحقيــق اإلمكانيــات التجاريــة للمنتجــن األفارقــة يف مجــال الزراعــة واألغذيــة.
التدريب/التعليم يف مجال سالمة األغذية
مل تضــع غالبيــة البلــدان األفريقيــة برامــج تعليميــة مســتمرة للمســؤولني الحكوميــن القامئــن عــى مراقبــة األغذيــة ،واملنتجــن ،والقامئــن عــى الصناعــات الغذائيــة و/
أو املســتهلكني .وهنــاك نقــص حــرج يف مجــال تقديــم املعرفــة والخــرة التقنيــة املحدثــة إىل الخدمــات املهنيــة الالزمــة لعمليــات الفحــص املطلوبــة .إن توافــر التدريــب/
التعليــم املتقطــع غــر الفاعــل ،وغــر املرتكــز وال املســتند عــى املشــاكل الفعليــة و/أو املحتملــة املتعلقــة بســامة األغذيــة .حيــث ال توجــد مؤسســات تدريــب معينــة
كمراكــز امتيــاز إقليميــة.
خلق الوعي لدى املستهلك
تثقيــف املســتهلك هــو خطــوة حيويــة يف الوقايــة مــن األمـراض التــي تســببها األطعمــة ،وعــى الرغــم مــن أهميتهــا ،إال أنهــا مل تنعكــس يف إجـراءات البلــدان األفريقيــة.
إن الــدور املحفــز ،الــذي ميكــن أن تلعبــه الجمعيــات االســتهالكية يف تعزيــز نوعيــة جــودة وســامة اإلمــدادات الغذائيــة ،غــر معــروف عــى نطــاق واســع ،ففــي معظــم
البلــدان ،مثــل هــذه الجمعيــات ضعيفــة املنشــأ ،وتحظــى بالتجاهــل إىل حــد كبــر .وال يوجــد لديهــا أي دور رســمي يف إســداء املشــورة للحكومــة ،وال تتلقــى أي دعــم لبنــاء
قدراتهــا لتمثــل أهــم أصحــاب املصلحــة يف نظــام ســامة األغذيــة أال وهــم املســتهلكون.
.املتطلبات العامة ألهلية االختبار ومعايرة املختربات
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املراقبة الوبائية لألمراض التي تنقلها األغذية
معظــم حــاالت األمـراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة يف اإلقليــم مل يتــم اإلبــاغ عنهــا ،ومــن ثــم فــإن مــدى اإلخفــاق والتكلفــة الحقيقيــة لســامة الغــذاء غــر معروفــة.
وحتــى يف الحــاالت التــي قــد تــم فيهــا اإلبــاغ والتســجيل ،يف معظــم البلــدان األفريقيــة ،فالبنيــة التحتيــة للمراقبــة التــي تســمح باملتابعــة وإج ـراء التحقيقــات ضعيفــة
أو غــر موجــودة .فمنــذ  ،2005تتطلــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة اإلبــاغ عــن األمـراض التــي تنقلهــا األغذيــة ،إال أن هنــاك عــدد
قليــل مــن البلــدان قامــت بتعزيــز قدراتهــا يف هــذا املجــال .وال يـزال غيــاب هــذه البيانــات املوثوقــة تعــوق التفاهــم حــول تكاليــف إخفــاق الســامة الغذائيــة ،وتقــوض
فعاليــة االســتجابة لفشــل نظــام ســامة األغذيــة.
حرية حركة األغذية واألعالف
ميكــن تحقيــق حريــة الحركــة للغــذاء واألعــاف يف اإلقليمــي األفريقــي فقــط إذا كانــت متطلبــات الســامة للغــذاء واألعــاف ال تختلــف بشــكل كبــر مــن دولــة عضــو إىل
دولــة عضــو أخــرى .فهنــاك اختالفــات هامــة فيــا يتعلــق باملفاهيــم ،واملبــادئ واإلجـراءات بــن قوانــن الغــذاء للــدول االعضــاء .عندمــا تعتمــد الــدول األفريقيــة االعضــاء
تدابــر لضبــط حركــة األغذيــة (إصــدار الشــهادات ،والرصــد ،واالســترياد ،والتصديــر والتجــارة) ،هــذه التفاوتــات قــد تعرقــل حريــة الحركــة للغــذاء ،وتُهيــئ الظــروف غــر
املتكافئــة للمنافســة ،مــا يؤثــر عــى أداء وظائــف الســوق الداخليــة يف الجامعــة االقتصاديــة اإلقليميــة .ولذلــك فمــن املهــم لتقريــب هــذه املفاهيــم ،واملبــادئ واإلجـراءات،
بحيــث تشــكل أســاس مشــرك ،مــن ضبــط تدابــر حركــة الغــذاء واألعــاف عــى الصعيــد اإلقليمــي .ويف حــن أن اإلطــار املرجعــي ألفضــل تدريــب لســامة الغــذاء ،ومواءمــة
املبــادئ التوجيهيــة الدارة الصحــة الغذائيــة توفــر أســاس ملثــل هــذا التقــارب ،ولكنهــا قــد تســتغرق وقتـاً طويـاً للتكيــف ولــي تصبــح فعالــة.
الجهود اإلقليمية الفرعية والقارية للتصدي لتحديات األمن الغذايئ
يُسـلَم االتحــاد األفريقــي ،مــن خــال إدارة االقتصــاد الريفــي والزراعــة ( )DREAالتابعــة ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،بأهميــة املســائل املتعلقــة باتفــاق تطبيــق التدابــر
الصحيــة والصحــة النباتيــة يف مجــال تحســن الصحــة العامــة ،وزيــادة نطــاق التجــارة األقليميــة الداخليــة والخارجيــة ،وعــى وجــه الخصــوص تحســن فــرص وصــول
املنتجــات الغذائيــة والزراعيــة األفريقيــة إىل االســواق .وقــد تــم اتخــاذ عــددا ً مــن املبــادرات اإلقليميــة الهامــة للمســاعدة عــى تحقيــق هــذه األهــداف.
الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا )(CAADP
إن الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا هــو أحــد املبــادرات الرائــدة لالتحــاد األفريقــي لتعزيــز التنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا ،حيــث يتــم تنفيــذه يف إطــار الرشاكــة
الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا ( .)NEPADويهــدف الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا إىل القضــاء عــى الجــوع والحــد مــن الفقــر عــن طريــق الزراعــة،
وقــد اتفقــت الحكومــات األفريقيــة عــى تخصيــص نســبة  10يف املائــة عــى األقــل مــن ميزانياتهــا الوطنيــة لزيــادة االســتثامر العــام يف قطــاع الزراعــة ولزيــادة اإلنتاجيــة
الزراعيــة بنســبة  6يف املائــة عــى األقــل .حيــث تهــدف الركيــزة الثانيــة للربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا مــن ركائــزه األربــع إىل زيــادة فــرص الوصــول إىل
األســواق عــن طريــق تحســن البنيــة التحتيــة الريفيــة وغريهــا مــن املدخــات ذات الصلــة بالتجــارة .وتســعى اس ـراتيجية الركيــزة الثانيــة بصــورة واضحــة إىل تحســن
القــدرة التنافســية مــن خــال السياســات العامــة الجيــدة للتجــارة عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي وعــى مســتوى االتحــاد األفريقــي ،ولتعزيــز القــدرات عــى املشــاركة
يف املفاوضــات التجاريــة ،وتلبيــة رشوط الوصــول إىل األســواق التجاريــة العامليــة (الجــودة ،والنوعيــة واملعايــر ،الــخ) .أمــا الركيــزة الثالثــة للربنامــج التــي تهــدف اىل زيــادة
االمــدادات الغذائيــة والحــد مــن الجــوع عــر اإلقليــم ،هــي أيضـاً ذات صلــة باألهــداف العامــة.
التعاون ودعم التنمية اإلقليمية يف أطر اتفاق تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية
تعاونــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي مــن خــال إدارة االقتصــاد الريفــي والزراعــة مــع الجامعــات االقتصاديــة االقليميــة ،ووكاالت املعونــة يف تصميــم وتنفيــذ الربامــج
اإلقليميــة لبنــاء القــدرات بشــأن تطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة ،وال ســيام املتعلقــة بســامة األغذيــة .وقــد تــم تدعيــم العديــد مــن مبــادرات الجامعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة إليجــاد أطــر ترشيعيــة منســقة ،عــى الصعيــد دون اإلقليمــي ،لتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة .ومبــا أن االســتثامر يف البنيــة التحتيــة
هــو االمتثــال للمعايــر باهظــة التكلفــة ،تعمــل مفوضيــة االتحــاد األفريقــي باملشــاركة مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بطريقــة متكاملــة يف جميــع الربامــج املتعلقــة
بتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة ،وال ســيام ســامة األغذيــة .وميكــن تحفيــز معالجــة االمتثــال ملعايــر البنيــة التحتيــة عــى الصعيــد اإلقليمــي باملزيــد مــن
التكامــل بــن االســواق مبــا ميكــن أن ينتــج عنــه اخـراق لألســواق العامليــة بعيــدا ً عــن متنــاول فـرادى البلــدان.
الرشاكة من أجل مكافحة سم الفطريات (األفالتوكسني) يف أفريقيا )(PACA
حــث املشــاركني يف املنتــدى الســابع لرشاكــة الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا ،املعقــود يف آذار/مــارس  ،2011مفوضيــة االتحــاد األفريقــي لــإرشاف عــى
إنشــاء مجموعــة عمــل قاريــة معنيــة بتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة التــي ســوف تدمــج املســائل املتعلقــة بتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة
النباتيــة يف إطــار االسـراتيجية العامــة للربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،قامــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي – إدارة االقتصــاد الريفــي
والزراعــة بتشــكيل مجموعــة عمــل معنيــة بتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة ،التــي يجتمــع مكتبهــا التقنــي بصــورة منتظمــة ،لتنســيق تضمــن تطبيــق
التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة بقضايــا ســامة األغذيــة .وبالتــوازي مــع ذلــك ،قامــت الرشاكــة األفريقيــة الرائــدة مــن أجــل مكافحــة ســم الفطريــات (Aflatoxin
 )(PACAتحــت قيــادة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بتوفــر التنســيق املســتمر وقيــادة متامســكة لجهــود القــارة بشــأن مكافحــة ســم الفطريــات (االفالتوكســن) .وعملــت
مفوضيــة االتحــاد األفريقــي مــع مختلــف اللجــان التوجيهيــة املؤقتــة ،حيــث مثلــت مصالــح جميــع القطاعــات يف أفريقيــا ،لتطويــر الهيــاكل والنهــج مــن أجــل التشــغيل
الفعــال للرشاكــة األفريقيــة الرائــدة مــن أجــل مكافحــة ســم الفطريــات (. )Aflatoxin (PACA
مشاركة الدول األفريقية يف املنظامت املعنية بوضع معايري تدابري الصحة وتدابري الصحة النباتية )(PANSPSO
مشــاركة البلــدان األفريقيــة يف أنشــطة املنظــات املكلفــة مــن قبــل منظمــة التجــارة العامليــة لوضــع معايــر تطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة (وال ســيام
املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ،واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة النباتــات وهيئــة الدســتور الغــذايئ) 2ظلــت محــدودة ســواء مــن حيــث العــدد أو الفعاليــة .وتقــوم هــذه
 CAC.لجنة الدستور الغذايئ  IPPC،واالتفاقية الدولية لحامية النباتات  OIE،املنظمة العاملية للصحة الحيوانية
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املنظــات الدوليــة بتحديــد املعايــر التــي ميكــن تطبيقهــا يف البلــدان املســتوردة ،دون الحاجــة إىل أي تربيـرات أخــرى لهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،حتــى عندمــا ميكنهــا مــن
املشــاركة ،فــإن العديــد مــن البلــدان األفريقيــة تفتقــر إىل البيانــات التقنيــة والخـرات التــي تتيــح لهــا إجـراء تقييــم فعــال لالحتياجــات واآلثــار املرتتبــة عــن األنظمــة التقنيــة
عــى املســتهلكني .وهــذا يعنــي أن الوضــع التجــاري يف أفريقيــا يواجــه مخاطــر مــن جـراء القـرارات التــي اتخــذت يف هــذه املحافــل الدوليــة ،والتــي ال تعكــس متامـاً الطابــع
املتفــرد لنظــم اإلنتــاج الزراعــي واملنتجــات األفريقيــة.
يســعى املــروع الجــاري ملشــاركة عمــوم أفريقيــا يف منظــات وضــع معايــر تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة (املمــول مــن االتحــاد األورويب) إىل أن تعكــس هــذا
التصــورات ،وقــد أنشــأت قاعــدة بيانــات بشــأن خ ـراء ســامة األغذيــة يف أفريقيــا ملختلــف لجــان الدســتور الغــذايئ؛ وتطورهــا العلمــي .وتــم وضــع بحــوث املعلومــات
والبيانــات املتعلقــة بقضايــا ســامة األغذية/املعايــر يف كتيبات/مبــادئ توجيهيــة بشــأن املشــاركة يف املنظــات العامليــة لوضــع املعايــر (( )ISSOSمبــا يف ذلــك لجنة الدســتور
الغــذايئ) وتدعيــم الســتعراض املعايــر الغذائيــة يف املجــاالت ذات االهتــام املشــرك ألفريقيــا .ويتضمــن املــروع أيض ـاً تنظيــم دورات تدريبيــة للتوعيــة عــى الصعيــد
االقليمــي لتأثــر سياســة ســامة األغذيــة.
أفضل تدريب لضامن غذاء أكرث أماناً )(BTSF
ويف أعقــاب االجتــاع االسـراتيجي األفريقــي األورويب املشــرك لرؤســاء الــدول والحكومــات يف االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األورويب يف قمــة لشــبونه يف عــام  ،2007نفذتــا
مفوضيــة االتحــاد االفريقــى ومفوضيــة االتحــاد األورويب ،بتمويــل مــن االتحــاد األورويب ،برنامــج ’’أفضــل تدريــب مــن أجــل ســامة األغذيــة -يف أفريقيــا‘‘ للفــرة -2009
 .2010وقــام برنامــج أفضــل تدريــب مــن أجــل ســامة األغذيــة األفريقيــة بعقــد دورة تدريبيــة لتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ملشــغيل القطاعــن العــام والخــاص يف
أفريقيــا ،فضــا ًعــن توفــر املســاعدة التقنيــة .وقــد أســفرت عــن وضــع إطــار مرجعــي ووثائــق للمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة مــن أجــل تنســيق فحــص ســامة األغذيــة
والرتخيــص ملنشــآت األغذيــة يف أفريقيــا متشــياً مــع مبــادئ الدســتور الغــذايئ.
آلية االتحاد األفريقي لتنسيق سالمة األغذية ونظام التنبيه الرسيع
مربرات من أجل النهج اإلقليمي األفريقي
رشعــت عــدد مــن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء يف تنفيــذ الربامــج اإلقليميــة والوطنيــة لبنــاء القــدرات لتطبيــق التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة
النباتيــة ،وال ســيام املتعلقــة بســامة األغذيــة .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الربامــج تســر بخطــى مختلفــة يف مختلــف األقاليــم ،ويف الواقــع ،يف بعــض األقاليــم الفرعيــة مل يكــن
هنــاك تركيــز كاف يف هــذا املجال.فهنــاك حاجــة إىل ضــان اتبــاع نهــج موحــد يف جميــع أنحــاء القــارة ،لتجنــب التشــوهات التجاريــة داخــل وخــارج اإلقليــم (عــى ســبيل
املثــال ،وضــع ضوابــط أكــر فعاليــة يف دولــة واحــدة ميكــن أن يــؤدي إىل تعمــد وضــع معايــر لبعــض املنتجــات الغذائيــة لتظهرهــا غــر مســتوافاة للمعايــر لآلخريــن).
كثــر مــن الــدول األعضــاء ال تـزال تعــاين مــن الصعوبــات املشــركة يف تنفيــذ اإلصالحــات الرضوريــة ملواجهــة املتطلبــات الحديثــة لســامة األغذية .وال تـزال تعتمــد الجامعات
االقتصاديــة اإلقليميــة عــى وكاالت املعونــة يف تصميــم وتنفيــذ الربامــج ،وحتــى اآلن مل تتمكــن مــن تطويــر قــدرة تقنيــة عميقــة وكافيــة لتوفــر القيــادة الرضوريــة لتحفيــز
اإلصالحــات املوضوعيــة عــى نطــاق القــارة  -الالزمــة للتصــدي للتحديــات املبينــة أعــاه .وهنــاك حاجــة لتوفــر القيــادة الواضحــة للقــارة ،والتوجيــه املنســق وزيــادة الدعــم.
إن تعزيــز القــدرة عــى تنفيــذ التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة لتلبيــة املعايــر الدوليــة يتســق مــع اس ـراتيجية الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا
( .)CAADPوقــد أنشــأت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بالفعــل هيــاكل مــن أجــل تنســيق تدابــر الصحــة الحيوانيــة والنباتيــة عــى نطــاق أفريقيــا ،عــى التــوايل ،يف شــكل
املكتــب األفريقــي املشــرك املعنــي مبــوارد الــروة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي  ،AU IBARومجلــس الصحــة النباتيــة للبلــدان األفريقيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي
 .AU-IAPCومــع ذلــك ،وحتــى اآلن ،مل يتــم وضــع أي هيــكل مقابــل فيــا يتعلــق بإنشــاء مهــام مامثلــة عــى نطــاق االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة يف
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي.
وبالتــايل وباعتــاد نهــج منســق عــى مســتوى القــارة إلدارة ســامة األغذيــة داخــل مفوضيــة االتحــاد االفريقــي ،كــا اقــرح يف هــذه الوثيقــة ،مــن املتوقــع تحفيــز وترسيــع
التحــوالت النموذجيــة املطلوبــة لتحقيــق نظــم موحــدة ذات فعاليــة إلدارة ســامة األغذيــة يف الــدول االعضــاء.
النهج الشامل لالتحاد األفريقي إلدارة سالمة األغذية
مصطلحات :آلية االتحاد األفريقى لتنسيق إدارة سالمة الغذاء
ومــن املقــرح أنــه ريثــا يتــم رســمياً إنشــاء الهيئــة األفريقيــة لســامة األغذيــة ىف وقــت الحــق ،يجــب أن يطلــق عــى هيئــة ســامة الغــذاء ’’آليــة االتحــــاد األفريقــي
لتنســيق إدارة ســـامة األغذيــة‘‘ أو  .AU FSMCMوهــذا مــن شــأنه أن يتيــح بــدء األنشــطة داخــل االطــار القانــوىن القائــم ،ويــؤدي اىل اعتــاد القوانــن مــن جانــب رؤســاء
الدول ،وإيجاد وضع قانوين دائم للهيئة األفريقية لسالمة األغذية.
املبادئ التوجيهية
الوظائــف املحــددة املقرتحــة للوفــاء بهــذه املهــام املبينــة أدنــاه ،نتجــت عقــب عمــل الخـراء مــن الــدول األعضــاء يف حلقتــي عمــل إقليميتــن نظمتهــا مفوضيــة االتحــاد
اإلفريقــى .إن النهــج الــذي اعتمــده الخـراء كان قامئـاً عــى أســاس مبــادئ تحليــل املخاطــر ،التــي اســتندت فيــه القـرارات املتعلقــة بــإدارة مخاطــر ســامة األغذيــة عــى
أســاس التقييــم العلمــي للمخاطــر عــى حيــاة البــر وصحتهــم ،مــع األخــذ يف الحســبان حاميــة الصحــة الحيوانيــة والرعايــة الصحيــة ،والصحــة النباتيــة والبيئــة .هــذا العلــم
القائــم عــى نهــج التـزام الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة مبوجــب اتفــاق تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة.
يتعــن عــى الــدول االعضــاء أن تتخــذ قـرارا ً بشــأن التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة عــى أســاس املشــورة العلميــة ،وذلــك متشــياً مــع الدســتور الغــدايئ ،واملنظمــة العامليــة
للصحــة الحيوانيــة واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة النباتــات .وبطبيعــة الحــال هــذا ال ميــس حقيقــة أن ليــس كل املــواد الغذائيــة تتطلــب قانونـاً مســتندا ً إىل األســاس العلمــي
(مثــل القانــون املتعلــق باملعلومــات االســتهالكية أو املامرســات املضللــة) ،وأن تقييــم املخاطــر العلميــة وحدهــا ال ميكــن ،يف بعــض الحــاالت ،تقديــم جميــع املعلومــات
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بشــأن قـرار إدارة املخاطــر الــذي ينبغــي أن يقــوم عــى أساســها ،كذلــك العوامــل األخــرى ذات صلــة باملســألة قيــد النظــر التــي ينبغــي أن تؤخــذ الترشيعــات يف اعتبارهــا
العوامــل االجتامعيــة االقتصاديــة التقليديــة واالخالقيــة والبيئيــة ودراســة جــدوى املراقبــة.
ســوف تدعــم آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة تنفيــذ هــذا النهــج يف الــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي ،ومــن ثــم يجــب أن تنعكــس هــذه املبــادئ
يف عملهــا وهياكلهــا الداخليــة .وهــذا يعنــي ،عــى ســبيل املثــال ،أن االتحــاد االفريقــى سينســق ويقــوم بتقديــم املشــورة العلميــة إىل الــدول األعضــاء ،وســوف يقــوم باتخــاذ
خطــوات مــن شــأنها ضــان أن مثــل هــذه املشــورة مســتقلة عــن النفــوذ الســيايس واملــايل .وهــذا يعنــي عــى ســبيل املثــال أن املشــورة يجــب أن تصــدر مبــارشة مــن الهيئــة
العلميــة للمشــورة ،دون املوافقــة األوليــة مــن املفوضيــة.
مهام االتحاد األفريقي
إن إمــدادات الغــذاء اآلمــن إىل املســتهلكني (ســواء يف أســواق التصديــر أو األســواق املحليــة) هــي املســؤولية الرئيســية لــكل املشــغلني عــى طــول سلســلة اإلمــدادات
الغذائيــة (مــن املزرعــة إىل املائــدة) .والســتكامل ولدعــم ولضــان أن هــذا املبــدأ هــو عــى نحــو كاف ،ويتحقــق بفعاليــة داخــل أراضيهــا يف تحويــل املســؤولية الرئيســية
لــكل دولــة عضــو ،يتطلــب الــروع يف القيــام بسلســلة معقــدة للمهــام املتعــددة التخصصــات واملرتابطــة ،التــي يجــب تنفيذهــا عــى مســتوى املؤسســة .وينبغــي أن تشــارك
آليــة االتحــاد األفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة فقــط بقــدر مــا ميكنهــا مــن توفــر القيمــة املضافــة املوضوعيــة .إن مهــام االتحــاد األفريقــي ،عــى األقــل يف اإلدراك
األويل ،ينبغــي أن تكــون التنســيق ،واالتصــال ،والخدمــات االستشــارية وبنــاء القــدرات نحــو مواءمــة املفاهيــم واملبــادئ واإلج ـراءات لتمكــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد
األفريقــي ،ومشــغيل قطــاع األغذيــة األكــر فعاليــة لتلبيــة التزاماتهــم إلدارة ســامة األغذيــة.
دور الجامعات االقتصادية اإلقليمية
تضطلــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بــأداء دور حيــوي يف تقديــم الدعــم والتنســيق بــن دولهــا األعضــاء يف تنفيــذ فعاليــة تعزيــز إدارة ســامة األغذيــة .وينبغــي بالتــايل
تعزيــز قدرتهــا عــى أداء هــذا الــدور ،كــا ينبغــي آلليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة أن تســعى لتضمــن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة يف تقديــم
الدعــم الكامــل يف نطــاق وظائفهــا إىل الــدول األعضــاء .دور الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة املنصــوص عليهــا يف كل حالــة مبينــة أدنــاه.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة لهــا اهتــام خــاص يف تيســر التجــارة دون االقليميــة وتطويرهــا .ومــن ثــم ،ســتكون هنــاك حاجــة اىل ضــان
إقليمــي متســاوق النهــج لتعزيــز القــدرات عــى مراقبــة الحــدود لســامة األغذيــة (ويف الواقــع وبصــورة شــاملة املســائل املتعلقــة بتطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة
النباتيــة) ،وينبغــي أن تشــجع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة عــى تطويــر الخــرة يف هــذا املجــال.
وعــاوة عــى ذلــك ،وبالنظــر إىل أن تعزيــز إدارة الســامة الغذائيــة مــن جانــب الــدول األعضــاء ،ســوف يفــرض التزامــات ماليــة عــى الحكومــات والــركات التجاريــة
الغذائيــة لرفــع مســتوى البنيــة التحتيــة واملرافــق ،وســيكون للجامعــات االقتصاديــة االقليميــة أيض ـاً دورا ً محــددا ً تؤديــه يف ضــان الحصــول عــى التمويــل مــن أجــل
االرتقــاء بــروط ســامة األغذيــة يف سلســلة اإلمــدادات .وهــذا يتســم بأهميــة خاصــة يف ضــوء مــدى صغــر حجــم العاملــن يف جميــع مســتويات السلســلة الغذائيــة
(املنتجــن ،واملصنعــن واملوزعــن) .أن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة لهــا دور حاســم يف كفالــة أن تعكــس الصكــوك املاليــة بشــكل كاف هــذه االحتياجــات.
تعزيــز املشــاركة مــع القطــاع الخــاص يف املســائل املتعلقــة بســامة األغذيــة (مــن خــال هيئــات القمــة اإلقليميــة مــن املنتجــن ،واملصنعــن ،واملصدريــن) وعــن طريــق
الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،ســتكون رضوريــة إذا أريــد تحســن ســامة املــواد الغذائيــة أن تتحقــق عــى مســتوى املؤسســات.
الهدف الشامل املقرتح لالتحاد األفريقى من آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
األهداف العامة آللية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغدية ستكون عىل النحو التايل:
حاميــة الحيــاة والصحــة العامــة وذلــك مــن خــال تقليــل مخاطــر اإلصابــة باألمـراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة ،مــع األخــذ يف الحســبان قضايــا صحــة الحيــوان
•
والنبــات والبيئة؛
حامية املستهلكني من األغذية غري الصحية ،والضارة ،وغري معروفة املصدر أو املغشوشة؛
•
زيادة فرص الوصول إىل األسواق وزيادة القدرة التنافسية يف تجارة املواد الغذائية ،مبا يف ذلك رفع مستويات االنتاج؛
•
تعزيز وتيسري التجارة البينية يف املواد الغذائية ىف أفريقيا والتبادل التجاري فيام بني الدول االعضاء؛
•
املساهمة يف التنمية االقتصادية عن طريق الحفاظ عىل ثقة املستهلك يف النظام الغذايئ؛
•
توفري األسس العلمية والتنظيمية السليمة للتجارة يف املواد الغذائية.
•
هــذه األهــداف متســقة متامـاً مــع الركيــزة الثانيــة للربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا الــذي يهــدف إىل زيــادة فــرص الوصــول اىل األســواق عــن طريــق تحســن
البنيــة التحتيــة الريفيــة واملدخــات األخــرى ذات الصلــة بالتجــارة .وتهــدف الركيــزة  2عــى ترسيــع النمــو يف القطــاع الزراعــي عــن طريــق رفــع قــدرات رجــال االعــال مــن
القطــاع الخــاص (مبــا فيهــا التجــار ،وصغــار املزراعــن) للوفــاء بالنوعيــة التــي تــزداد تعقيــدا ً ،واملتطلبــات اللوجســتية لالســواق ،مــع الرتكيــز عــى اختيــار الســلع الزراعيــة
التــي توفــر إمكانيــة زيــادة دخــل املناطــق الريفيــة (داخــل وخــارج املزرعــة) ،وإنشــاء مــا يلــزم مــن األطــر التنظيميــة والسياســات العامــة التــي مــن شــأنها تســهيل ظهــور
الفــرص االقتصاديــة اإلقليميــة التــي تحــث عــى تحفيــز التوســع يف التجــارة االقليميــة واالســتثامرات عــر البــاد.
كــا أنهــا متســقة أيضـاً مــع الركيــزة  ،3التــي تهــدف اىل زيــادة اإلمــدادات الغذائيــة والحــد مــن الجــوع عــر اإلقليــم عــن طريــق رفــع إنتاجيــة أصحــاب الحيــازات الصغــرة
وتحســن االســتجابة إىل حــاالت الطــوارئ الغذائيــة .وتهــدف الركيــزة  3إىل تحســن اإلنتــاج والتســويق املحــي ،وتيســر التجــارة اإلقليميــة يف املــواد الغذائيــة ،وبنــاء اإلنتاجيــة
املنزليــة واألصول.
املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
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مهام محددة آللية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
فيام ييل املهام املحددة التي اقرتحها الخرباء من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي آللية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

منارصة ودعم اعتامد الدول االعضاء لسياسة عامة متساوقة ومتوافقة مع االطار القانوين لسالمة األغذية؛
تقديم الدعم التقني واللوجيستي للدول االعضاء من أجل تنفيذ نظم مراقبة سالمة األغذية بفعالية وكفاءة وسليمة وموثوقة؛
ضامن توفري قاعدة علمية مناسبة من أجل إصدار قرارات واعية من قبل مديري سالمة األغذية؛
توفري الدعم التقني واللوجيستي للمختربات لتوفري خدمات االختبارات للرقابة الرسمية لسالمة األغذية؛
رسعــة تبــادل املعلومــات عــن املخاطــر ذات الصلــة بالغــذاء واألعــاف لضــان إجـراءات متســاوقة فوريــة مــن جميــع أعضــاء الشــبكة مــع النظــر يف حاميــة صحــة
املســتهلك مــن املخاطــر الوشــيكة عــى الصحــة العامة؛
تنسيق عملية تطوير املهارات املهنية الالزمة واملعرفة والخربة التقنية للرقابة الرسمية؛
تعزيز تنسيق ودعم تدابري بناء قدرات العاملني القامئني عىل سالمة األغذية يف قطاع أعامل املواد الغذائية األفريقية؛
تعزيز وتنسيق البحوث بشأن تقييم املخاطر يف مجال سالمة األغذية التي تؤثر عىل املنتجني واملستهلكني األفارقة؛
تعزيز الوعي ،واملعرفة وتعزيز ثقة املستهلكني األفارقة بشأن املسائل املتعلقة بسالمة األغذية؛
ضامن توفري الدعم التقني واملايل الكايف لقطاع أعامل األغذية لالستثامر يف تحسني سالمة األغذية عىل طول السلسلة الغذائية.

الوظائف املقرتحة داخل آلية االتحاد األفريقي لتنسيق إدارة سالمة األغذية
دعم السياسة العامة لسالمة األغذية واإلطار القانوين
يحــب أن تكــون آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة قويــة ورائــدة ومنــارصة إىل إصــاح مراقبــة ســامة األغذيــة يف الــدول األفريقيــة األعضــاء ،مــع
الجامعــات االقتصاديــة االقليميــة ،لتعزيــز اعتــاد متســاوق ومتوافــق ،قــدر االمــكان ،ومــواءم للسياســات العامــة لســامة األغذيــة واألطــر القانونيــة .وعــى وجــه الخصــوص،
ينبغــي آلليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة أن تكــون منــارصة للــدول االعضــاء يف إصــاح نظــم إدارة ســامة األغذيــة واملؤسســات املســؤولة عــن ســامة
األغذيــة متشــياً مــع مبــادئ اتفــاق تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة ،والتغلــب عــى تفتيــت الضوابــط املتواجــدة يف العديــد مــن البلــدان.
وعــى ضــوء هــذا التفتيــت ،ســتقوم مهمــة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي يف املــدى القصــر عــى تعيــن وقيــاس النظــم القامئــة (أداة تجريــب التحليــل الظرفيــة وتقييــم
قــدرات ســامة األغذيــة ذات الصلــة التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة) .وتحديــد الثغـرات واإلبــاغ عــن متطلبــات دعــم أنشــطة بنــاء القــدرات .وبعــد
ذلــك ســتقوم مفوضيــة االتحــاد األفريقــي برصــد وتقييــم حالــة التقــدم املحــرز لنظــم إدارة ســامة األغذيــة للــدول األعضــاء.
ســتصدر آليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة املبــادئ التوجيهيــة للسياســة العامــة ،وتوصيــات وقـرارات لتحســن حوكمــة ســامة األغذيــة التــي ميكــن
أن تعتمدهــا الــدول االعضــاء .وبالبنــاء عــى العمــل القيــم الــذى اضطلعــت بــه بعــض الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،مــن شــأنه أن يعــزز اعتــاد نُهــج متواءمــة مثــل
التعاريــف الرئيســية (العلــف ،املــواد الغذائيــة ،والغــذاء غــر اآلمــن ،ألــخ) واملتطلبــات التقنيــة (مثــل اإلطــار املرجعــي ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي بشــأن أفضــل تدريــب
لســامة األغذيــة واملبــادئ التوجيهيــة ملواءمــة الصحــة الغذائيــة يف أفريقيــا).
وســتكون الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة رشيــكاً أساســياً يف هــذه العمليــة ،وذلــك مــن خــال تعزيــز توحيــد تنفيــذ تدابــر الفحــص العاديــة لســامة األغذيــة داخــل
اإلقليــم ،وتوفــر املحافــل دون اإلقليميــة لتبــادل أفضــل املامرســات يف وضــع السياســات وتنفيذهــا ،والترشيعــات ،ومــا إىل ذلــك .واألهــم مــن ذلــك ،ســيكون لديهــا دور يف
تشــجيع الــدول األعضــاء عــى تخصيــص امليزانيــات لتحديــد األولويــات وتفعيــل نظــم ســامة األغذيــة الوطنيــة.
االتصال مع الوكاالت الدولية والرشكاء يف التنمية
ينبغــي أن يكــون لــدى آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة القــدرة عــى متثــل أفريقيــا يف املحافــل الدوليــة املعنيــة بســامة األغذيــة .وعــى هــذا النحــو
ســيكون التنســيق مــع وكاالت األمــم املتحــدة ،وهيئــات وضــع املعايــر ،واألهــم مــن ذلــك مجتمــع الــركاء يف التنميــة.
وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،سينســق أيضـاً فريــق مــن الخـراء العلميــن دعــم مشــاركتها يف وضــع املعايــر مــن جانــب لجــان الدســتور الغــذايئ (عــر مؤسســة الحفــظ األفريقيــة
 )CCAFRICAبغيــة تعزيــز األولويــات األفريقيــة وتقديــم موقــف مشــرك أفريقــي يف مثــل هــذه املحافــل.
إن إنشــاء آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة ،وبنــاء قــدرة متطابقــة يف الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة يف أفريقيــا والــدول األعضــاء ،ســوف يتطلــب
اســتثامرات كبــرة ،ومــن املتطلــب توفــر دعــم واضــح مــن الــركاء يف التنميــة ســواء مــن الناحيــة املاديــة أو التقنيــة الالزمــة ،عــر جميــع نطاقــات الوظائــف املقرتحــة هنــا.
ومــن املتوقــع أن يســتفيد االتحــاد األفريقــي مــن هــذا الدعــم ،ولكــن يجــب أيضـاً أن يطــور القــدرة عــى تعزيــز ،وتنفيــذ ،وتصميــم تنســيقي ،وتنفيــذ الربامــج اإلقليميــة
لصالــح الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء .ومــن ثــم ســتكون آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة يف الحاجــة إىل تنســيق مشــاركة طائفــة
مــن الــركاء لتقديــم املســاعدة داخــل والياتهــا عــر مجموعــة مــن املهــام املتوخــاة .ولــذا ينبغــي يف املــدى املتوســط أن يتــم وضــع وتنفيــذ ،وإدارة املشــاريع التــي تعمــل
بشــكل وثيــق مــع رشكاء التنميــة يف الربنامــج وتقديــم تدخــات الدعــم املطلوبــة .يوفــر مــروع مشــاركة عمــوم أفريقيــا يف املنظــات الدوليــة املعنيــة بوضــع معايــر
الصحــة والصحــة النباتيــة منوذجـاً عــى اتبــاع نهــج تشــاريك ميكــن تطبيقــه.
تنسيق ودعم نظام الرقابة الرسمية
ميكــن آلليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة تقديــم القيــادة والدعــم التقنــي ،واملــادي ،واللوجيســتي لهيئــات املراقبــة الرســمية للــدول االعضــاء مــن
أجــل تنفيــذ نظــم مراقبــة الســامة الغذائيــة بفعاليــة ،وكفــاءة ،وســليمة وموثوقــة .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يجــب عــى االتحــاد األفريقــي أن يهــدف إىل تحديــد الكفــاءات
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املشــركة للمفتشــن ،ووضــع وتحديــد مــؤرشات األداء للســلطات املختصــة (ألغ ـراض املراجعــة) .وينبغــي أن تعكــس الحاجــة اىل اتبــاع نُ ُهــج مرنــة ،ميكــن أن تســتوعب
مســتويات أدىن مــن االمتثــال مــن قبــل صغــار املشــغلني .كــا ســتعمل أيضـاً مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة لتقييــم واســتعراض أداء هيئــات الفحــص لــدى الــدول
األعضــاء ،وإىل تحديــد الثغـرات واالحتياجــات املتعلقــة ببنــاء القــدرات ،ولضــان تعزيــز ضوابــط إقليميــة متســقة لتجنــب تشــوهات التجــارة الناجمــة عــن االختالفــات يف
قــدرات املراقبــة.
بنــاء قــدرات املراقبــة لــدى الــدول األعضــاء ســيكون هــو العمــل الرئيــي الــذي يتعــن االضطــاع بــه عــى مســتوى االتحــاد األفريقــي .وتتوافــر بالفعــل املــواد ذات الصلــة
(الكتيبــات ،واملبــادئ التوجيهيــة ،واملــواد املرجعيــة) (وال ســيام املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة ومرجعيــات أفضــل
تدريــب لســامة األغذيــة) ويجــب عــى آليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة أن تتكييــف و/أو التشــجيع عــى اعتامدهــا ،مبــا يف ذلــك تطبيــق املبــادئ
املنصــوص عليهــا يف املعيــار  17020:2012للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القيايس/معايــر اللجنــة الكهروتقنيــة الدوليــة ( )ISO/IECلتحــدد متطلبــات عمليــة تشــغيل أنــواع
مختلفــة مــن هيئــات التفتيــش .وضمنيـاً ينبغــي أن تكــون الــدول األعضــاء عــى اســتعداد لالســتثامر يف بنــاء القــدرة ،مثـاً مــن خــال تعيــن موظفــن مؤهلــن متفرغــن،
ولضــان التنفيــذ الفعــال ،عــى ســبيل املثــال أيضـاً إنشــاء محاكــم متفرغــة لقضايــا ســامة األغذيــة.
هنــاك دورا ً حاسـاً يف هــذه العمليــة للجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،وال ســيام يف كفالــة اتبــاع نهــج متســق لتعزيــز املراقبــة عــى الحــدود ،لتجنــب اآلثــار غــر املتوازنــة
مــن تشــديد الرقابــة عــى التجــارة اإلقليميــة الداخليــة والخارجيــة ،بينــا تقــوم يف الوقــت نفســه بضــان عــدم اإلفـراط يف إصــدار اللوائــح التــي تعــوق التنميــة املســتدامة.
وينبغــي أن يكــون االتحــاد االفريقــى معنــي باملعايــر املهنيــة ،ووضــع مبــادئ توجيهيــة للســامة ملســؤويل مراقبــة األغذيــة ،ودعــم تأســيس رابطــة للمهنيــن األفارقــة
العاملــن يف مجــال الســامة الغذائيــة.
املشورة العلمية وتقييم املخاطر
يوجــد عــدد قليــل مــن البلــدان األفريقيــة قــادرة عــى اتخــاذ تدابــر مســتندة إىل مخاطــر ســامة األغذيــة بســبب االفتقــار إىل مشــورة علميــة واضحــة .ولذلــك اقــرح خـراء
مــن الــدول األعضــاء بأنــه يجــب أن تكــون مهمــة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي محــددة بإســداء املشــورة العلميــة املســتقلة إىل مديــري إدارة املخاطــر باالتحــاد األفريقــي
والجامعــات االقتصاديــة االقليميــة والــدول األعضــاء ،التخــاذ قـرارات واعيــة بشــأن ســامة األغذيــة ،عــن طريــق الفريــق العلمــي لالتحــاد األفريقــي ومــن خـراء الشــبكة
اإلقليميــة .ولذلــك ســتتعامل آليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة مــع خـراء دوليــن (مثــل هيئــة ســامة األغذيــة األوروبيــة) ،وتحديــد ورصــد تقييــات
املخاطــر العامليــة واألنشــطة العلميــة وفق ـاً ألهميتهــا بالنســبة للســياق األفريقــي .كــا تقــوم بجمــع ونــر املعرفــة العلميــة بشــأن املخاطــر املتعلقــة بســامة األغذيــة
واملخاطــر إىل مديــري إدارة املخاطــر.
والهــدف مــن ذلــك هــو تقديــم املشــورة بشــأن املســتويات املناســبة مــن الحاميــة للمســتهلكني األفارقــة (( )ALOPاملســتويات التــي ميكــن أن تكــون مختلفــة عــن تلــك
التــي تعتــر مناســبة للســكان) .ويتــم تقديــم املشــورة عــن طريــق وحــدة علميــة مســتقلة داخــل آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة ،التــي ميكــن أيضـاً
االســتفادة مــن مجموعــة الخـراء املدرجــة عــى القامئــة حســب االقتضــاء .ولضــان االســتقاللة ،ينبغــي أن تكــون وظيفــة الوحــدة العلميــة وحــدة قامئــة بذاتهــا ،وأن يســمح
لهــا بتعيــن خـراء مســتقلني يف املســائل ذات الصلــة بــاآلراء العلميــة دون الحاجــة إىل الحصــول عــى موافقــة مــن املفوضيــة.
أمــا عــى املــدى القصــر ،فقــد يكــون مــن غــر املمكــن االضطــاع بإج ـراء تقييــات مخاطــر شــاملة ألفريقيــا ،وذلــك بســبب االفتقــار إىل التمويــل والبيانــات األساســية
(حــدوث مخاطــر ،اســتهالك األغذيــة ،وبيانــات التعــرض ومــا إىل ذلــك) .ومــع ذلــك ،فــإن الوحــدة العلميــة ميكــن أن تبــدأ الخطــوات الالزمــة لتحديــد االحتياجــات مــن
البيانــات واألولويــات ووضــع اإلطــار الــازم لجمــع البيانــات .وأحــد األمثلــة عــى ذلــك تنفيــذ منهجيــات الدراســات االســتقصائية لالســتهالك الغــذايئ عــر األقاليــم الفرعيــة،
التــي تــؤدي إىل مقارنــة بيانــات اســتهالك الغــذاء لالســتخدام يف املســتقبل يف دراســة النظــام الغــذايئ الخــاص ككل .ومثــة اقـراح آخــر هــو تقديــم املشــورة لكفالــة مواءمــة
النهــج القائــم عــى أســاس املخاطــر لالســتثامر يف الدراســات املتعلقــة باملراقبــة ،وتقديــم املشــورة بشــأن األولويــات ،وتصميــم العينــات .وميكــن أن يتــم هــذا العمــل
بالتعــاون مــع مشــاريع تحــت عنــوان محــدد ،مثــل الرشاكــة مــن أجــل مكافحــة االفالتوكســن يف أفريقيــا (.)PACA
ومــن األهميــة أن تقــوم مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بتحديــد االحتياجــات اإلقليميــة مــن تقييــم املخاطــر ،وتطويــر القــدرة عــى إجـراء عمليــات تقييــم املخاطــر و/أو إنشــاء
شــبكة مــع املنظــات الدوليــة أيضـاً إلجـراء هــذه التقييــات ،أو االســتجابة بالحصــول عــى بيانــات مخاطــر ســامة األغذيــة مــن منظمــة األمــم املتحــدة لالغذيــة والزراعــة
ومنظمــة الصحــة العامليــة لتطبيقهــا أثنــاء عمليــة وضــع معايــر الدســتور الغــذايئ.
ومــن املمكــن أيضـاً لوظيفــة الخـراء العلميــن اإلســهام يف تنســيق البحــث العلمــي بشــأن املخاطــر يف مجــال ســامة األغذيــة يف أفريقيــا ،لــي تتفــادي االزدواجيــة ولضــان
أن البحــوث املخططــة ســوف تكــون كافيــة لتغطيــة أولويــات ســامة األغذيــة .أمــا فيــا يتعلــق باملــدى املتوســط ،تســعى أيضـاً إىل تحديــد مصــادر التمويــل وإدارة تكاليــف
البحــوث .وأحــد االحتــاالت هــو إنشــاء صنــدوق عــى نطــاق أفريقيــا ملواجهــة تحديــات متويــل بحــوث ســامة األغذيــة.
كــا يجــب أن تســاعد الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة يف تنســيق دراســات تقييــم املخاطــر يف األقاليــم الفرعيــة التابعــة لهــا (عــى ســبيل املثــال ،تحديــد الخــراء
االقليميــن ،ودعــم وتنســيق أنشــطة أخــذ العينــات واملراقبــة) .كــا أن الــدول األعضــاء يف حاجــة إىل تطويــر بعــض قــدرات املشــورة العلميــة ،وأن تكفــل ضــان أن املشــورة
العلميــة يتــم التــرف بنــاء عليهــا ،ففــى العديــد مــن البلــدان ســوف يتطلــب تعديــل اإلطــار القانــوين لضــان أن قـرارات إدارة املخاطــر تــم اتخاذهــا عــى أســاس علمــي.
وتشــر التجربــة يف األقاليــم األخــرى إىل أن توليــد البيانــات عــن تقييــم املخاطــر هــو مصــدر مــن املصــادر الغزيــرة ،وعــى املــدى الطويــل فااللتزامــات املتعلقــة بامليزانيــة
ســوف تحتــاج إىل اتخــاذ قـرارات يف حالــة تقديــم هــذه الوظيفــة ذات الصلــة ،وتقديــم بيانــات صحيحــة وموثــوق بهــا عــن ســامة األغذيــة.
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تقديم الدعم لبناء قدرات املختربات
وبالرغــم مــن أن معظــم البلــدان لديهــا مختـرات فحــص األغذيــة ،إال أن القليــل منهــا مختــص مبــا فيــه الكفايــة عــى توليــد نتائــج االختبــارات التــي تفــي باملعايــر الدوليــة
ذات مصدقيــة وموثوقيــة (متوافقــة وممتثلــة ملعايــر املنظمــة الدوليــة لتوحيــد القيــايس  .)17025يف حــن أن االتحــاد االفريقــى يجــب أال ينشــئ مختـرات تحــت اســمه،
ولكنــه ينبغــي عليــه يف هــذا املجــال أن يوفــر الدعــم التقنــي واللوجيســتي إىل الــدول األعضــاء .كــا ينبغــي أن يعــزز مــن اســتخدام الــدول األعضــاء للمختـرات املعينــة
املعتمــدة لــدى املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القيــايس  17025مــن أجــل الضوابــط الرســمية ،وبالتعــاون مــع الجامعــات االقتصاديــة االقليميــة ســعياً إىل تحديــد وتعيــن
املختـرات املرجعيــة لألقاليــم الفرعيــة األفريقيــة ،ومــع املختـرات املرجعيــة يف كل اختبــار أو مجموعــة مــن االختبــارات مســتخدمة يف التحليــات املتعلقــة بســامة األغذيــة.
وتشــمل الوظائــف املرجعيــة البحــوث ،والتطويــر ،والتحقــق مــن صحــة نــر أســاليب الفحــص ،والتدريــب ،وتنظيــم اختبــار الكفــاءة ،وإعــداد ونــر املــواد املرجعيــة.
وأوىص االتحــاد األفريقــى إىل النظــر يف دعــم مثــل هــذه املهــام مــع توفــر مخصصــات امليزانيــة بشــأن تعيــن املختـرات املرجعيــة اإلقليميــة و/أو فيــا بــن األقاليــم.
نظام التنبيه الرسيع لألغذية واألعالف
وأحــد الوظائــف الهامــة داخــل آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة ،فقــد تــم االعـراف بهــا يف قـرار قمــة رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األفريقــي يف
كانــون الثاين/ينايــر  ،2011هــي تنفيــذ النظــام األفريقــي للتنبيــه الرسيــع لألغذيــة واألعــاف (.)RASFF
ومــن بــن  54دولــة أفريقيــة يوجــد  5دول فقــط غــر أعضــاء بشــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة  ،INFOSANوهــى شــبكة تطوعيــة مــن هيئــات ســامة األغذيــة
يف  181بلــدا ً ،وتــدار بصــورة مشــركة بــن منظمــة األغذيــة والزراعة/منظمــة الصحــة العامليــة .وتهــدف شــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة إىل منــع انتشــار املــرض
عــى الصعيــد الــدوىل مــن األغذيــة امللوثــة واألمـراض املنقولــة عــن طريــق املــواد الغذائيــة بوســائل منهــا تعزيــز التبــادل الرسيــع للمعلومــات عــن أحــداث ســامة األغذيــة،
وتقاســم املعلومــات بشــأن أهميــة قضايــا ســامة األغذيــة التــي تحظــى باهتــام عاملــي .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة ملزمــة
مبوجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة ( )2005بــأن تخطــر منظمــة الصحــة العامليــة بجميــع حــاالت الطــوارئ الصحيــة ذات االهميــة الدوليــة ،مبــا فيهــا تلــك الناتجــة عــن
الغــذاء .وتعمــل منظمــة الصحــة العامليــة عــى مــدار الســاعة بخدمــة الرصــد وتيســر االســتجابة الرسيعــة لدعــم الــدول األعضــاء يف حــاالت الطــوارئ.
وبــدال ًمــن إنشــاء نظــام مســتقل ،يعتــر الخـراء مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األفريقــي أنــه مــن املناســب قبــول توصيــة منظمــة الصحــة العامليــة ،وإنشــاء مجموعــة
تواصــل اجتامعــي ’’شــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة يف أفريقيــا‘‘ عــى املوقــع الشــبيك للهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة وقاعــدة للتطويــر املســتقبيل لنظــام
أفريقــي واســع النطــاق للتنبيــه الرسيــع عــى هــذا املنــر .وســيقوم االتحــاد األفريقــي بتأديــة دور املنســق للمجموعــة.
ومــن ثــم تعتــر مهمــة االتحــاد األفريقــي للتنبيــه كخطــوة أوىل ،لتعزيــز املشــاركة الطوعيــة مــن الــدول االعضــاء يف مجموعــة ’’شــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة يف
أفريقيــا‘‘ ودعــم املشــاركني يف الوفــاء بالتزاماتهــا (عــى النحــو املبــن يف قواعــد العضويــة بشــبكة الهيئــات الدوليــة لســامة األغذيــة) .وبالتــايل ســيعزز االتحــاد األفريقــي
الحقـاً التوســع عــى الشــبكة ،ويعمــل مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليمــة والــدول األعضــاء لتعزيــز االتصــاالت بــن مختلــف الســلطات املعنيــة بســامة األغذيــة يف حــاالت
األحــداث املتعلقــة بســامة األغذيــة (التــي ميكــن تعريفهــا بتفــي األم ـراض بســبب األغذيــة النقالــة لألم ـراض ،أو الوضــع بشــأن األســواق غــر اآلمنــة أو غــر املمتثلــة
لــروط الشــحن) .وينبغــي عــى الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة أن تكــون مشــاركة بشــكل نشــط يف الشــبكة حيــث يحتاجــون إىل رصــد وإدارة تأث ـرات التجــارة .ويف
املــدى املتوســط ،ينبغــي عــى األقــل أن تكــون املشــاركة طوعيــة (حيــث أن بعــض الــدول األعضــاء يعتــرون أن قدراتهــم غــر كافيــة عــى املشــاركة الفعليــة) .أمــا يف املــدى
الطويــل ،ميكــن أن تكــون املشــاركة اإللزاميــة خاضعــة لقـرار مــن قمــة االتحــاد األفريقــي يحــدد فيــه التزامــات املشــاركة.
ســوف يتحــدد نطــاق نظــام التنبيــه كخطــوة أوىل عــى الشــبكة الدوليــة لســلطات ســامة األغذيــة ( .)INFOSANوميكــن لالتحــاد األفريقــي يف املســتقبل أن يســتكمل
عمليــة عنــارص النظــام عــر منــر الشــبكة الدوليــة لســلطات ســامة األغذيــة أو اعتــادا ً عــى املنــر ،ووفقـاً لالحتياجــات .وكذلــك يتطلــب مــن الــدول األعضــاء إىل اإلبــاغ
عــن تفــي األم ـراض التــي تنقلهــا األغذيــة ،كــا ينبغــي أن يشــرط االخطــار بشــأن شــحنات األغذيــة واألعــاف الحيوانيــة واملــواد املتصلــة باألغذيــة التــي قــد تشــكل
مخاطــر لســامة األغذيــة ،والتــي قــد تظهــر مخاطــر بالنســبة إىل الــدول األعضــاء وأي طــرف آخــر ثالــث (مــن غــر أعضــاء االتحــاد األفريقــي) .ســوف يقــوم االتحــاد
األفريقــي أيض ـاً بضــان التنســيق الفعــال مــع الهيئــات الدوليــة.
تــم التصــدي لقضايــا صحــة الحيــوان والنبــات يف الغــذاء واألعــاف عــن طريــق األلتزامــات بالتنبيــه واإلخطــار لألعضــاء باملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان واالتفاقيــة
الدوليــة لحاميــة النباتــات ،كــا ينبغــي يف هــذه املرحلــة اســتبعاد نظــام االتحــاد األفريقــي للتنبيــه بســامة األغذيــة؛ وإذا مــا تطلــب ذلــك يف مناطــق أخــرى التفاقيــة
تطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة (وخاصــة أن يشــمل ذلــك انتقــال األمـراض الحيوانيــة املنشــأ عــر األغذيــة) وميكــن أن تكــون مجتمعــة يف وقــت الحــق .يوفــر
االتحــاد االفريقــى ايض ـاً التوجيــه واملراقبــة الوبائيــة (عــى حــد ســواء بصــورة اعتياديــة ،ويف حالــة تفــي مخاطــر ســامة األغذيــة) .ينبغــي تعزيــز مواءمــة التعاريــف
واملعايــر عــى املــدى الطويــل ،لتيســر االتصــاالت للتنبيهــات.
ينبغــي أن يقــدم االتحــاد األفريقــي الدعــم للــدول األعضــاء يف إنشــاء أو تعزيــز شــبكاتها للمعلومــات يف حالــة التأهــب ولالبــاغ عــن الحــوادث داخــل أراضيهــا (عــى ســبيل
املثــال تعزيــز نظــم املراقبــة الوبائيــة) .يحتــاج عــدد كبــر مــن الــدول األعضــاء أيضـاً إىل تعزيزهــا لحوكمــة ســامة األغذيــة ،نظـرا ً إىل أن االلتزامــات غــر التمييزيــة إلبــاغ
التقاريــر لنظــام التنبيــه ســوف تكــون لهــا آثــار ســلبية محتملــة عــى التجــارة ،يف حالــة عــدم امتثــال املنتجــات الغذائيــة الوطنيــة املنشــأ املرســلة إىل أســواق التصديــر.
وللتغلــب عــى عوائــق اإلبــاغ عــى األحــداث ،عــى املــدى الطويــل ،لنظــام التنبيــه لالتحــاد األفريقــي ،يف التعــاون مــع الجامعــات االقتصاديــة االقليميــة ،الــذي قــد يشــمل
إنشــاء آليــة ماليــة للتعويــض عــن اآلثــار الســلبية لالنفتــاح يف املســائل املتعلقــة بســامة االغذيــة.
وســتحتاج الــدول األعضــاء أيضـاً إىل الــروع بصــورة واضحــة باالســتجابة إىل التنبيهــات .وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي بــأن تقــوم بتنفيــذ أو تعزيــز متطلبــات التتبــع واســتدعاء
اشـراطات يف نظمهــم لســامة األغذيــة .وميكــن أن تلعــب وظيفــة التنبيــه الرسيــع لالتحــاد األفريقــي دورا ً هامـاً يف املســاعدة يف بنــاء قــدرات الــدول األعضــاء (والجامعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة) إىل وضــع نظــم مناســبة لالســتجابة بفعاليــة لإلخطــار عــن األحــداث عــى الصعيديــن الوطنــي ودون اإلقليمــي.
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تنسيق التعليم املهني ملوظفي السالمة الغذائية
ســوف تحتــاج أفريقيــا إىل هيئــة مــن الفنيــن املؤهلــن لتنفيــذ أكــر فعاليــة ،تســتند إىل ضوابــط رســمية عــى أســاس علمــي .ويرتتــب عــى ذلــك أن تكــون هنــاك حاجــة
إىل توســيع وتحســن أحــكام التعليــم املهنــي عــى ســامة األغذيــة يف الجامعــات األفريقيــة ،ليعكــس رضورة تطبيــق املعرفــة العلميــة املتعــددة التخصصــات يف ســياق
تكنولوجيــات إنتــاج الغــذاء .ومــن ثــم ينبغــي أن يقــوم االتحــاد األفريقــي بالتعــاون مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،والــدول األعضــاء لتحديــد ودعــم مراكــز امتيــاز
إقليميــة للتدريــب والتعليــم املهنــي لســامة األغذيــة للفنيــن (وتتضمــن مســتوى الدراســات العليــا) ،الذيــن ميكــن أن يخدمــوا كموظفــن رقابــة رســميني يف الســلطات
التنظيميــة ،فضـاً عــن الخدمــة يف املنشــآت املنتجــة لألغذيــة يف وظائــف الســامة والجــودة .ينبغــي النظــر يف إمكانيــة تقديــم دورات تدريبيــة ذات صلــة يف مراكــز االمتيــاز
اإلقليميــة مــن خــال جامعــة عمــوم أفريقيــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي أن يدعــم االتحــاد األفريقــي ،مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،والــدول االعضــاء ،عــى إنشــاء وتشــغيل الرابطــة األفريقيــة للفنيــن العاملــن
يف مجــال ســامة األغذيــة ،عــى الصعيديــن الوطنــي ودون اإلقليمــي للدولــة العضــو.
بناء قدرات املنشآت املنتجة لألغذية
تفتقــر العديــد مــن رشكات األعــال األفريقيــة يف مجــال الغــذاء ،التــي تشــمل املنتجــن والعاملــن بهــا ،إىل املعــارف واملهــارات املناســبة لتطبيــق مبــادئ ســامة األغذيــة يف
هــذه الــركات ،وال ســيام الــركات الصغــرة .وميكــن لالتحــاد األفريقــى أن يقــوم بــدور هــام يف ضــان وصــول القطــاع الخــاص إىل العاملــة التــي لديهــا الحــد األدىن مــن
املعرفــة يف مجــال ســامة األغذيــة ،وعــى ســبيل املثــال توفــر الدعــم لعمليــات التدريــب ،واتبــاع نهــج مشــركة بإصــدار قانــون للمــواد الغذائيــة ،وللمناهــج الدراســية
والتعليميــة واملــواد الالزمــة لســامة األغذيــة (أو الصحــة) يف املــدارس ،وملؤسســات التدريــب املهنــي والتقنــي يف الــدول االعضــاء .وينبغــي أيضـاً توجيــه وتشــجيع الجامعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة ،والــدول األعضــاء إىل إنشــاء آليــات لبنــاء القــدرات ،واملؤسســات ،وذلــك بــإرشاك رابطــات منتجــي القطــاع الغــذايئ ،التــي متكــن العاملــن يف قطــاع
صناعــة األغذيــة واملنشــآت الغذائيــة مــن إدخــال املهــارات ذات الصلــة إىل القــوى العاملــة القامئــة (عــى أســاس املبــادئ التوجيهيــة للعاملــن يف مجــال ســامة األغذيــة،
وعــى ســبيل املثــال نـرات منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة أو الربنامــج األفريقــي ألفضــل تدريــب لســامة األغذيــة).
تنسيق ودعم بحوث السالمة الغذائية
والغــرض مــن الــروط املقرتحــة لتحســن ســامة األغذيــة يف أفريقيــا هــو الحاجــة إىل البحــوث التطبيقيــة يف مجالــن هامــن .أوالً ،فيــا يتعلــق بتطويــر املشــورة العلميــة،
فهنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التفاصيــل لتشــخيص وقيــاس مخاطــر ســامة الغــذاء للمســتهلكني (تقييــم املخاطــر ،عــى النحــو املبــن يف الفــرع  .)4-5-4ثاني ـاً ،الثقافــة
الغذائيــة األفريقيــة التقليديــة التــي تتضمــن العديــد مــن العمليــات واملنتجــات ،التــي قــد تفــي أو قــد ال تلبــي املتطلبــات الحديثــة لســامة األغذيــة .ويف مثــل هــذه
الحــاالت ،قــد تســاعد البحــوث التطبيقيــة عــى تحديــد الحلــول عــن طريــق التحقــق مــن تكنولوجيــات اإلنتــاج البديلــة عنــد الــرورة ليعتمدهــا متعهــدو األغذيــة .وميكــن
أن يســهم التعــاون املشــرك بــن آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة ،يف كال املجالــن ،عــن طريــق تنســيق البحــوث
وإىل تفــادي االزدواجيــة وضــان تصــدي البحــوث للمشــاكل العامليــة الحقيقيــة ،وتحديــد ودعــم ظهــور مراكــز االمتيــاز ،وتحديــد مصــادر التمويــل ،وكفالــة بــأن تكــون
نتائــج البحــوث قــد أدخلــت يف تغذيــة قـرارات السياســة العامــة .كــا تســعى مفوضيــة االتحــاد األفريقــي إىل تحديــد مصــادر التمويــل ،يف االجــل الطويــل ،وتكاليــف إدارة
البحــوث .وأحــد االحتــاالت هــو إنشــاء صنــدوق عــى نطــاق أفريقيــا ملواجهــة تحديــات متويــل بحــوث الســامة الغذائيــة.
االتصاالت والعالقات العامة
ينبغــي أن يكــون دور القيــادة القاريــة لالتحــاد االفريقــى قــوي ىف مجــال ســامة الغــذاء وأن يعكــس الرتكيــز عــى توعيــة الجامهــر املســتهدفة عــن طريــق الجامعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء عــى مســتوى قطاعــات املســتهلكني والقطــاع الخــاص .والهــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز وتشــجيع مشــاركة املســتهلك وقطــاع أعــال
املــواد الغذائيــة (مبــا يف ذلــك املنتجــن) يف قضايــا ســامة األغذيــة مــن خــال تشــجيع إنشــاء أو تعزيــز قدراتهــا يف التمثيــل الوطنــي واإلقليمــي يف الهيئــات الرئيســية،
ومشــاركتها كرشيــك يف املبــادرات املتعلقــة بســامة األغذيــة (مبــا يف ذلــك التشــاور بشــأن الترشيعــات الجديــدة) معالقيــام بحمــات توعيــة ترمــي إىل تعزيــز ســامة األغذيــة
وميكــن وضعهــا باعتــاد وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء (عــى ســبيل املثــال ،مــواد وســائط إعــام املســتهلكني ،والنــرة
األفريقيــة اليوميــة لســامة األغذيــة) .وســتكون هنــاك حاجــة إىل أنشــطة العالقــات العامــة املنتظمــة (النـرات الصحفيــة ،والعالقــات مــع وســائط االعــام ،واملنشــورات،
ومواقــع االنرتنــت  ..الــخ).
دعم االستثامر لقطاع األعامل يف مجال األغذية
ميكــن أن يــأيت التطبيــق غــر املدعــوم لإلج ـراءات التنظيميــة الجديــدة ،واإلج ـراءات الشــديدة ألنظمــة ســامة األغذيــة بآثــار ســلبية اجتامعيــة عــر خفــض العاملــة ،وال
ســيام يف رشكات األعــال الصغــرة ،التــي ال متلــك املــوارد الالزمــة لالرتقــاء بالوصــول إىل معايــر ســامة األغذيــة الحديثــة .ويف نهايــة املطــاف ،ســيتوقف نجــاح جهــود
القــارة عــى تعزيــز أنظمــة الســامة الغذائيــة التــي تعتمــد عــى االســتثامر مــن قبــل مشــغيل القطــاع الخــاص يف سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة وإىل تحســن املؤسســات
والعمليــات بالنســبة للمنتجــن لتنفيــذ املامرســات الزراعيــة الجيــدة واملعايــر الدوليــة .ومــن ثــم ينبغــي أن تتخــذ مفوضيــة االتحــاد األفريقــي والجامعــات االقتصاديــة
االقليميــة والــدول األعضــاء خطــوات لضــان أن يقــوم قطــاع األعــال بتوفــر بيئــة متكينيــة والوصــول إىل متويــل االســتثامر .وســتكون هنــاك حاجــة إىل التعــاون اللصيــق
مــع الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة والــدول األعضــاء لضــان إتاحــة الصكــوك املاليــة للتنميــة الزراعيــة يف إطــار الربنامــج الشــامل للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا وغريهــا
مــن الربامــج الوطنيــة واالقليميــة (مثــل ’’برنامــج التنميــة األفريقــي‘‘) ملشــغيل قطــاع األعــال يف مجــال األغذيــة ،مــن أجــل االرتفــاع مبســتويات الوفــاء مبتطلبــات ســامة
األغذيــة.
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خيارات للهيكل التنظيمي
ينبغــي أن يحــدد املوقــع اإلداري آلليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة داخــل املفوضيــة بعــد إج ـراء املزيــد مــن املــداوالت مــن قبــل الــدول االعضــاء
باالتحــاد األفريقــي .وتوجــد خيــارات بوضعهــا تحــت دائــرة إدارة االقتصــاد الريفــي والزراعــة التابعــة ملفوضيــة االتحــاد األفريقــي أو وضعهــا مبــارشة تحــت املفوضيــة.
وقــد نظــر الخـراء مــن الــدول األعضــاء بــأن هنــاك ثالثــة خيــارات قابلــة للتطبيــق للهيــكل الداخــي ،مــن حيــث الكيفيــة التــي يتــم بهــا تجميــع املهــام التقنيــة املشــار إليهــا
أعــاه .هــذه الخيــارات كــا هــو موضــح أدنــاه .الوظائــف غــر التقنيــة (االدارة ،والشــؤون القانونيــة ،والشــؤون املاليــة) مل تؤخــذ يف االعتبــار بعــد.
الخيار :2
الخيار :1
 4إدارات/وحدات
 6إدارات/وحدات
 -1املشورة العلمية وتقييم املخاطر
 -1املشورة العلمية وتقييم املخاطر
املشورة العلمية وتقييم املخاطر
•
تنسيق ودعم بحوث سالمة األغذية
•
 -2تقديــم الدعــم للسياســة العامــة لســامة األغذيــة  -2تقديــم الدعــم للسياســة العامــة لســامة األغذيــة
واإلطــار القانــوين
واإلطــار القانــوين
 -3تقييم املخاطر
 -3تقييم املخاطر
النظــام الرســمي للرقابــة والتنســيق
النظــام الرســمي والتنســيق للرقابــة •
•
و ا لد عــم
و ا لد عــم
تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات ملختــرات
تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات ملختــرات •
•
ا ال ختبــا ر
ا ال ختبــا ر
نظام التنبيه الرسيع لألغذية واألعالف
•
 -4خدمات سالمة األغذية
 -4نظام التنبيه الرسيع لألغذية واألعالف
تنسيق التعليم املهني
•
 – 5االتصال والعالقات مع أصحاب املصلحة
بنــاء قــدرات قطــاع أعــال املــواد
•
االتصال والعالقات العامة
•
تقديــم الدعــم لالســتثامر يف قطــاع أعــال ا لغذ ا ئيــة
•
االتصال والعالقات العامة
•
املواد الغذائية
تقديــم الدعــم لالســتثامر يف قطــاع أعــال
•
 -6التدريب والبحوث
املــواد الغذائيــة
تنسيق التعليم املهني
•
بنــاء قــدرات قطــاع أعــال املــواد
•
واملنتجــن
الغذائيــة
التنســيق وتقديــم الدعــم لبحــوث ســامة
•
ا ألغذ يــة

الخيار :3
 2إدارة/وحدة
 -1املشورة العلمية وتقييم املخاطر
املشورة العلمية وتقييم املخاطر
•
تنسيق ودعم بحوث سالمة األغذية
•
 -2تقييم املخاطر
تقديــم الدعــم للسياســة العامــة لســامة
•
األغذيــة واإلطــار القانــوين
النظــام الرســمي للرقابــة والتنســيق
•
و ا لد عــم
تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات ملختــرات
•
ا ال ختبــا ر
نظام التنبيه الرسيع لألغذية واألعالف
•
تنسيق التعليم املهني
•
بنــاء قــدرات قطــاع أعــال املــواد
•
ا لغذ ا ئيــة
االتصال والعالقات العامة
•
تقديــم الدعــم لالســتثامر يف قطــاع أعــال
•
املــواد الغذائيــة

ومــن األهميــة مبــكان أن نذكــر أن يف آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة يجــب الفصــل الوظيفــي بــن إدارة املخاطــر عــن املشــورة العلميــة إىل أكــر
درجــة ممكنــة ،بغيــة ضــان األمانــة العلميــة مــن تقييــم املخاطــر ،ولتجنــب اللبــس حــول املهــام التــي يؤديهــا مســاعدو ومديــرو إدارة املخاطــر وللتقليــل مــن أي تضــارب
يف املصالــح. 3
وميكن تجميع وظائف أخرى وفقاً للرضورة.
الخطوات التالية
مــن حيــث املبــدأ وبعــد املوافقــة عــى وظائــف ،والهيــكل التنظيمــي ومهــام آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة التــي تــم توضيحهــا يف هــذ األقـراح،
فقــد أوصــت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي بالــروع يف اتخــاذ قـرار بشــأن السياســة العامــة بشــأن موقــع ،وحالــة والشــكل القانــوين لآلليــة ،وفقـاً للنظــام الداخــي ملفوضيــة
االتحــاد االفريقــى .فســوف يكــون مــن الــروري أن تتوافــق آليــة االتحــاد االفريقــى لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة مــع النظــام القانــوين والتأســييس لالتحــاد األفريقــي ،كــا
ينبغــي أن تعمــل وفقـاً للقواعــد واإلجـراءات املعمــول بهــا يف مفوضيــة االتحــاد األفريقــي.
وســيحتاج هــذا الق ـرار إىل املتابعــة يف مراحلــه املبكــرة بشــكل مفصــل للحــدود الزمنيــة للتنفيــذ وخطــة للمــوارد مــن أجــل التطويــر املســتقبيل للمنظومــة (تتضمــن
املتطلبــات القانونيــة املســتندة إلىهــا امليزانيــة ،واملوظفــن ،واملــوارد املاديــة) .وينبغــي أن تعكــس الخطــة أولويــات مفوضيــة االتحــاد األفريقــي يف مجــال مــن املجــاالت
ذات األهميــة القصــوى (عــى ســبيل املثــال دعــم السياســة العامــة لســامة األغذيــة ،واالطــار القانــوين ،والحاجــة إىل تنســيق تعزيــز نظــام الرقابــة الرســمي ،ودعــم وظيفــة
التنبيــه الرسيــع والتــي ميكــن اعتبارهــا مــن أهــم األولويــات العاجلــة) .ينبغــي أن تقــود عمليــة تطويــر آليــة االتحــاد األفريقــي لتنســيق إدارة ســامة األغذيــة مجموعــة
عمــل تضــم مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ،ومعظــم رشكاء التنميــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة ،مبــا يف ذلــك إعــداد مقرتحــات محــددة لتقدميهــا بصــورة رســمية إىل مفوضيــة
االتحــاد األفريقــي.
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املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي
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